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Afwikkeling tribune
bepaalt toekomst Telstar
velsen - vorige week donderdag is tijdens de sessie van de
raadscommissie uitgebreid
gesproken over de Westtribune van Telstar. Daarbij kreeg
elke fractie de gelegenheid
vragen te stellen, bedenkingen te uiten en, zo mogelijk,
een mening te geven over het
voortbestaan van Telstar.
Want dat is wat er speelt. Veel
wordt gepraat over de ‘verkoop
van de Telstar-tribune aan de
gemeente Velsen’, maar dat is
niet correct. Juister is om te zeggen dat het college van Velsen
heeft voorgesteld om de schulden, die zijn overgebleven na het
faillissement van Memid Investments, af te kopen, zodat Telstar als betaald voetbalorganisatie kan blijven bestaan. De afbetaling aan de curator wikkelt
die onverkwikkelijke zaak af. De
KNVB heeft Telstar al uitstel gegeven voor het overleggen van
de jaarcijfers. Maar als de schuld
aan de curator blijft bestaan ziet
het er somber uit voor Telstar.
Onderdeel van de afspraak is dat
Telstar de gemeente Velsen gewoon gaat betalen voor huur van
de Westtribune. En daar houdt
Velsen in de loop van 30 jaar
een aardig zakcentje aan over.
De gemeente Velsen houdt niet
alleen het sportief belang van
Telstar in het oog, maar ook de
maatschappelijke belangen die
Telstar ontwikkelt.

Er is dus geen sprake van ‘verkoop van de Telstar-tribune’,
want de gemeente is al eigenaar
van de grond onder de Westtribune en van het gebouw zelf. Ja,
de Westtribune is niet alleen tribune, maar ook kantoor, kleedkamers en fysiotherapiepraktijk
CareworX is er gevestigd. Overigens wordt er in de Westtribune
ook huiswerk gedaan, via Study
Consultancy. Telstar werkt mee
aan maatschappelijke projecten
Thuis in de Wijk en Playing for
Succes. Het belang van Telstar is
dus groter dan alleen als betaald
voetbalorganisatie.
Donderdagavond werd wel duidelijk dat alle fracties hechten
aan het goed afwikkelen van de
zaken, zodat zowel Telstar als de
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gemeente Velsen achteraf niet in
problemen komen. Om de fracties alles goed uit te leggen is er
intensief contact geweest met
de ambtenaren. Toch kwamen er
nog veel vragen. Zoals van VVDraadslid Verwoort die in de aangeleverde stukken niet de zekerheid kon vinden dat Velsen geen
claims zal krijgen voor het geval
dat de voorgestelde constructie
wordt gezien als staatssteun aan
Telstar. Ook Velsen Lokaal wilde
meer zekerheid en inzicht in de
voorstellen, zeker wat betreft de
afspraken met de curator.
CDA was heel tevreden over de
voorgestelde constructie. Ook
PvdA kon zich vinden in de afspraken, maar benadrukte wel
dat in de nieuwe huurovereenkomst een clausule zou moeten
komen dat Telstar bij onderhuur
van de tribune ook een graantje
winst aan de gemeente Velsen
laat. Raadslid Scholts van Forza zag nog veel hiaten in het totaalplaatje. En ook raadslid Van
Koten van SP en Peter Stam van
PWZ zagen bezwaren. Maar al
met al is met de (beloofde) beantwoording van de vragen toch
een positieve sfeer ontstaan. De
meeste fracties gaan al akkoord,
sommige fracties willen meer
duidelijkheid voordat zij toestemmen.
De raad neemt op 11 juni een
definitief besluit over de Westtribune van Telstar. (foto: Ko van
Leeuwen)

Aktie juni/juli

Alleen geldig in Assendelft

ALL YOU CAN EAT

Maandag t/m donderdag
16.30 tot 22.00 uur €22,50

NU €19,50

Vrijdag t/m zondag
16.30 tot 22.30 uur €24,50
Dorpsstraat 533 Assendelft Kinderen van 4 t/m 11 jaar
Tel. 075-6874392
€11,50

NU €21,50

Sushi & Grill
Boss Restaurant

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl
Reserveer tijdig, vol = vol

NU € 9,50

volgende
WeeK In
de KRAnT
Diagnose kanker en toch blijven roken?

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Voertuigen verwoest door brand
velsen-Noord - Twee voertuigen zijn maandagavond
door brand verwoest in Velsen-Noord. Een bestelbus en
een personenauto stonden geparkeerd aan de Wijkerstraatweg, toen het vuur omstreeks
acht uur werd ontdekt. De felle brand ging gepaard met veel
rookontwikkeling en trok veel
bekijks. De brandweer heeft het
vuur geblust. Over de oorzaak is
nog niets bekend. Zowel de auto als de bestelbus raakten door
de brand zwaar beschadigd. De
wagens zullen worden weggesleept. De Wijkerstraatweg was
vanwege de brand geruime tijd
afgesloten voor het verkeer. (foto: Mizzle Media)

Wandelaars dik tevreden
met eerste Vissenloop
IJmuiden - De eerste Vissenloop is een grandioos succes geworden. Wandelaars uit het hele land kwamen zondag naar
IJmuiden. Zij maakten meteen mee hoe stoer en rauw het
toe kan gaan in IJmuiden. Door

storm en regen gingen een aantal festiviteiten op de kade niet
door. Toch waren de wandelaars
zelf dik tevreden met het wandelevenement. Zie ook het artikel elders in deze krant. (foto: Ko
van Leeuwen)
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Velsen – Raadslid Beryl Dreijer,
van de gelijknamige lijst, heeft
vragen gesteld over het onderhoud en de veiligheid van de
Velsertunnel. In april 2016 gaat
de renovatie van de Velsertunnel van start en is de tunnel negen maanden gesloten. In die
periode wordt de doorrijhoogte
van de tunnel verhoogd met 12
centimeter, zodat er minder oponthoud door te hoge vrachtwagens zal zijn. Maar ook
wordt gewerkt aan verbeterde veiligheid, zoals een nieuw
vluchtconcept en aanpassing
van de ventilatie naar zogeheten langsventilatie. Na de renovatie voldoet de tunnel aan de
nieuwste veiligheidseisen voor
wegtunnels die per mei 2019
van kracht zijn.
Raadslid Dreijer gaat in op een
bericht uit de IJmuider Courant
van 24 februari waarin directeur Netwerkmanagement van
Rijkswaterstaat (RWS), Nancy Scheijven, stelt dat er geen
controle is op uitgevoerde reparaties. Het college antwoordt
dat zij uitgaan van officiële uit-

spraken van RWS waarin wordt
gesteld dat er protocollen voor
testen na onderhoud zijn. RWS
doet niet zelf het onderhoud,
maar toetst de werkzaamheden.
Dreijer dringt aan op een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van
de Velsertunnel, omdat de tunnel niet aan de openstellingsvergunning zou voldoen. Deze vergunning dateert uit 2010
en is nog steeds geldig. Na de
renovatie van de tunnel is pas
een nieuwe vergunning nodig.
De brandweer van Verkeersregio Kennemerland (VRK) pleitte in maart 2015 voor een onafhankelijke tunnelautoriteit. Dit
voorstel is niet door de minister van Infrastructuur en Milieu
overgenomen, maar Brandweer
Nederland vindt dat een onafhankelijke toetsing van de veiligheid van tunnels moet worden besproken bij de evaluatie
van tunnelwetgeving in 2018.
VRK en het college zijn van
plan deze nieuwe tunnelwetgeving af te wachten.

Strawberries start
met Zomerhockey
Driehuis - Strawberries start op
18 juni met Zomerhockey. Deze nieuwe activiteit is bedoeld
voor leden én niet-leden van
de Velsense hockeyclub. Dankzij een bijdrage van Pieter Delsman Makelaars uit Heemstede
is deelname gratis. Voor Strawberries-leden geldt als spelregel dat zij een niet-lid mee moeten nemen. Vooraf aanmelden is
niet nodig.
Jeugdleden zijn op zaterdag
van 11.00 tot 12.30 uur welkom
om samen met een vriendje of
vriendinnetje te komen hockeyen. Voor niet-leden zijn voldoende sticks aanwezig. De trainingen zijn laagdrempelig en uitdagend voor kinderen vanaf 8 jaar.
Na afloop staat voor iedereen limonade klaar op het terras.
Ook de senioren van Strawberries kunnen in de zomer door-

hockeyen. De trainingen voor
deze categorie vinden plaats op
donderdag van 20.00 tot 21.30
uur. Naast de senioren zijn ook
trimhockeyers van harte welkom
om - samen met een niet-lid - te
komen hockeyen.
Strawberries
Zomerhockey
wordt mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van
Pieter Delsman Makelaars uit
Heemstede. Op de foto schudden makelaar Steven Levin (zittend, rechts) en vice-voorzitter Jeroen Bom elkaar de hand.
De trainingen worden gegeven
door Wilmer van Dijk en Suzanne van Muiswinkel (staand). Het
Zomerhockey start op 18 juni en
eindigt op 15 augustus.
Meer weten? Mail naar zomerhockey@khc-strawberries.nl of
kijk op www.khc-strawberries.
nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Na een lang verblijf in het stadhuis van Velsen kreeg de ‘Eerste steen van IJmuiden’ eind
vorige week een plaats in het
IJmuider Zee- en Havenmuseum. De steen draagt het opschrift ‘Amsterdamsche Kanaalmaatschappij De EERSTE STEEN
van IJMUIDEN gelegd door ALIDA SMAKMAN oud 7 jaren 19
AUGUSTUS 1875’. Alida was een
dochter van de toenmalige adjunct-sluismeester. Zij plaatste de steen tijdens een plechtigheid met burgemeester Enschedé en het gemeentebestuur van
Velsen, ingenieurs van de kanaalmaatschappij en andere genodigden. Met zoveel hoogwaardigheidsbekleders om zich heen
werd het Alida wel te veel; het
versje bij de overhandiging van
de bloemen aan de burgemeester schoot er bij in...
De steen is de eerste steen van
de oudste bebouwing van IJmuiden: een symmetrisch rijtje woningen met aan beide uiteinden

een groter pand. De woningen
kijken uit op het eerste sluizencomplex van IJmuiden. Ze zijn
oorspronkelijk bestemd voor de
sluismeesters en de sluiswachters. In 1906 worden de kleine
woningen gerenoveerd en krijgen de knik in het dak.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vallen de vier oostelijke woningen - een grote en drie kleine woningen - ten prooi aan de
sloopwoede van de Duitsers. De
eerste steen was geplaatst op de
fundering van de toen gesloopte oostelijke sluismeesterswoning en komt terecht tussen het
puin aan de zuidzijde van de vissershaven. Nog tijdens de bezetting wordt de steen tijdens een
speurtocht gevonden en veilig
gesteld.
De resterende 7 sluiswachterswoningen en de sluismeesterswoning worden na de oorlog
gepleisterd en wit geschilderd.
In 1956 worden de ijzeren dakramen van de kleine woningen
vervangen door dakkapelletjes.
Na diverse verbouwing resteert
er het karakteristieke rijtje sluiswachterswoningen, dat de reiziger die via de weg over de sluizen IJmuiden binnenrijdt welkom lijkt te heten. Dit rijtje woningen mag echt het predicaat
‘typisch IJmuiden’ dragen.

Verhaallezing Carmen
de Haan over angst
Bloemendaal - Examenangst,
vliegangst, sociale angst, podiumangst... iedereen kent wel een
of meerdere van deze angsten.
Angst is één van de meest vernietigende emoties die we kennen. Het verlamt, verstikt en laat
je vluchten uit de werkelijkheid.
Angst beperkt en maakt je leven
minder leuk. Angst is een product van het denken. De sleutel
om angstgevoelens hanteerbaar
te maken zit in een verandering
van je denken.
Deze lezing is bij te wonen in het
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1,
te Bloemendaal op zondag 7 juni, van 14.00 tot 16.00 uur. Bijdrage is 8 euro per persoon. Reserveren is niet noodzakelijk. Zie
ook www.carmendehaan.nl.
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19.00 uur spelletjes, een hapje
en een drankje en kans op mooie
prijzen.
Lezing Ongeneeslijk ziek door
20-jarige Laura Maaskant, schrijfster van boek LEEF. Om 20.00 uur
in Oosterkerk, Zomerkade 165 in
Haarlem. Organisatie: Ineke Smit
Uitvaart.

Donderdag
11 juni

Donderdag
4 juni

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Wild’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
5 juni

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur.
Workshop Wierrook maken
in de Bovenkamer, boven winkel
Uit den Vreemde, Hoofdstraat
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot
22.00 uur.

Zaterdag
6 juni

Rommelmarkt op het Kennemerplein IJmuiden. Van 09.00 tot
17.00 uur.
Bazaar in de Moerberg, Zuiderkruisstraat 74 in IJmuiden. Van
10.00 tot 15.30 uur. Diverse kramen, rad van fortuin en lekkernijen. Voor alle belangstellenden.
D-Day: in het hele land zijn bunkers geopend. Bunkermuseum
IJmuiden aan Badweg 38 is vanaf
11.00 uur open.
Open dag Handen Arbeid Centrum Velsen-Noord, Andreaweg
10, van 13.00 tot 19.00 uur. I.v.m.
40-jarig jubileum. Met veel gezelligheid, een drankje en een barbecue.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
‘Redders van boven’ en expositie de ‘Eerste Steen van IJmuiden’.
Reünie Gymnasium Felisenum.
Van 14.00 tot 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Wild’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
7 juni

Open tuinendag in Driehuis. U
kunt in tien tuinen kijken, tussen
10.00 en 16.00 uur. Kaartjes à 5
euro zijn te koop aan Da Costalaan 40, van 10.00 tot 14.00 uur.
NMF concert met unieke instrumenten op Buitenplaats
Beeckestijn. Vanaf 10.30 uur. Uitverkocht.
Forteiland geopend voor publiek. De eerste afvaart gaat om
10.45 uur.
Braderie op de Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee. Van 11.00
tot 17.00 uur.
Bunker Museum IJmuiden,

Badweg 38: open vanaf 11.00 uur.
Koffieconcert Duin en Kruidberg met Muziekgezelschap Villa met Uitzicht en muziek van George Gershwin. Ontvangst vanaf 11.00 uur met koffie met petit fours. Na concert een rondleiding. Kaarten 20 euro, via 0235121800 of www.duin-kruidberg.
nl.
Koffieconcert in Ruïne van
Brederode aan Velserenderlaan.
Van 11.30 tot 13.00 uur met muziekgroep Dark Rosie,. Entree 3
euro. Kinderen tot 12 jaar gratis
entree, onder begeleiding.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
‘Redders van boven’ en expositie de ‘Eerste Steen van IJmuiden’.
Verhaallezing Carmen de
Haan over angst. Van 14.00 tot
16.00 uur in St. Raphaëlkerkje,
Popellaan 1, Bloemendaal. Entree
8 euro. Zie ook www.carmendehaan.nl.
Zomerconcert Arte Duo in
kerkje Stompe Toren, Kerkweg 26 Spaarnwoude. Aanvang
14.00 uur. Toegang gratis, collecte na afloop.

Maandag
8 juni

Open avond Vrijmetselarij
De Hoeksteen, Torenstraat 2a
in Velsen-Zuid. Vanaf 19.30 uur.
Aanmelden via 0251-657472.
Zie ook www.vrijmetselarij.nl/
dehoeksteen.

Dinsdag
9 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Huub Stapel sluit met ‘Mv2’ het
seizoen af. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
10 juni

Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
‘Redders van boven’ en expositie de ‘Eerste Steen van IJmuiden’.
Zomerfeest op basisschool De
Origon, Orionweg. Van 16.00 tot

Sessie en raad over Westtribune live op RTV Seaport. Uitzending begint om 19.20 uur.

Theater zit boordevol techniek
Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Herberg van
de Toekomst
Santpoort-Noord - Zondag
was in Dorpskerk Santpoort
de aftrap van ‘Herberg van de
Toekomst’ met het thema ‘Zorgen om / voor de Zorg’. Er waren veel verschillende werkvormen, een debat, cabaret, muziek, kennisuitwisseling, en een
zorgmarkt. En er was een bont
gezelschap aanwezig. Buurtbewoners, zorgverleners en mensen die hun persoonlijke ervaring deelden. Vooral de persoonlijke verhalen waren confronterend en maakten dat iedereen
op het puntje van zijn stoel zat.
Voor de pauze werd het principe
van de Herberg van de Toekomst
uitgelegd door Ruud Porck. Margreet Baalbergen van Zorgbalans liet zien wat er is veranderd
in de zorg. Hierna waren er drie
persoonlijke verhalen en presentaties waardoor de abstracte informatie ging leven. Ook was er
cabaret. Op ludieke manier lieten twee jonge vrouwen van het
Theater Collectief Zonder Mouwen, zien hoe je echt aandacht
voor elkaar kunt hebben. In de
pauze was er tijd voor bezoek
aan de zorgmarkt. Ontspanning
was er in de vorm van life muziek
van Lucien Greefkes. Na de pauze vond het debat plaats. Een levendige discussie tussen de zaal
en de diverse debatleden. Ook
de gemeente Velsen was vertegenwoordigd in de vorm van afdelingsmanager Werk, Inkomen
Zorg, Huber Stoop. Uit het debat
bleek dat er veel ideeën leven en
dat mensen vaak zelf al oplossingen hebben. Dit was de eerste bijeenkomst van ‘de Herberg
van de Toekomst’. Er komt zeker
een vervolg. Mede gesponsord
door Rabobank IJmond.

Techniek Experience
Vliegende Hollander
IJmuiden - Het letterlijke hoogtepunt voor de leerlingen van
groep 8 van de Vliegende Hollander is de klim in de toneeltoren. Op twintig meter hoogte
bekijken zij hoe de diverse gordijnen, schermen en decorstukken tijdens een voorstelling geruisloos op en neer bewegen.
Ook een theater zit boordevol
techniek, zo blijkt tijdens deze
Techniek Experience bij stadsschouwburg Velsen.
‘Geluid, licht en decor, dat zijn
de drie disciplines die we hier
kennen’, legt theatertechnicus
Ger Kraaij uit aan de 24 leerlingen van juf Monique. ‘En voor
elke discipline zijn er vakmensen nodig. Ik weet bijvoorbeeld
niets van geluid en maar een
klein beetje van belichting.’ Even
later staan de leerlingen achterin op het balkon en bedienen zij
de spotlight, de grote schijnwerper die acteurs en zangers op de
voet kan volgen.
Dan mag groep 8 op het echte
toneel van de stadsschouwburg
een liedje van hun eindmusical
zingen. Klasgenoot Jimmy doet
daarbij het licht, net zoals hij dat
binnenkort ook bij de opvoering
in het Technisch College Velsen zal doen. De leerlingen kennen de tekst van het openings-

lied al uit hun hoofd en hun timing is perfect. Maar ze moeten
nog wel even oefenen op hun
uitspraak en choreografie, vindt
ook Ger. Daar hebben ze gelukkig nog een paar weken voor.
Van de 24 leerlingen die volgend
jaar naar de middelbare school
gaan, kiezen er waarschijnlijk
zes voor een technische opleiding. Donovan wil bijvoorbeeld
naar het Maritiem College. De
meesten van zijn klasgenoten
gaan naar een vmbo-opleiding
op het Vellesan College, weet
de juf. ‘Maar dat wil niet zeggen
dat zij later alsnog in de techniek komen te werken. Want je
kunt ook na vmbo-t, havo of vwo
kiezen voor een technische opleiding.’
Egbert Wilmink, die als bestuurslid van Telstar Thuis in de Wijk
samen met Ron Pichel de Techniek Experience heeft georganiseerd, zegt het tot slot nog maar
eens tegen de groep: ‘Eén ding
weet je zeker: als je voor een
technische opleiding kiest, weet
je zeker dat je later werk vindt
en bovendien een goed inkomen kan verdienen.’ Dan neemt
groep 8 afscheid van technicus
Ad en maakt hij zich op voor de
komst van groep 7 van de Vliegende Hollander.

Gratis orgelconcert
IJmuiden - Op vrijdag 12 juni
wordt er in de Nieuwe Kerk aan
de Kanaalstraat 250 een concert
gegeven door Piet Hulsbos (orgel) en Brigit de Klerk (blokfluit).
Hulsbos studeerde orgel en koordirectie aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij
resp. Albert de Klerk en Jan Pasveer. In 1982 was hij prijswinnaar
op het César Franck Concours in
Haarlem. Hij is dirigent van een
aantal koren, waaronder de COV
IJmuiden. Met dit koor voert hij
jaarlijks, eveneens in de Nieuwe
Kerk, de Matthäus Passion van
Bach uit. Als docent is hij onder
andere verbonden aan FluXus in
Zaandam. Brigit de Klerk, dochter

van de bekende organist Albert
de Klerk, studeerde blokfluit bij
Walter van Hauwe en Kees Boeke eveneens aan het Sweelinck
Conservatorium. Later volgde zij
nog verschillende workshops bij
onder andere Frans Brüggen. Na
haar studie richtte zij zich op het
zingen. Ze treedt regelmatig op,
zowel als solist als in ensembles.
Zij geeft blokfluitles op de Haarlemse Koorschool, heeft een privé
lespraktijk en bouwt bamboefluiten met kinderen.
Het concert begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. Wel wordt
er na afloop een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
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IJmond Werkt!

Reanimatie in de haven

Regio – IJmond Werkt! Heeft de
jaarstukken 2014 overlegd aan
de gemeente Velsen. Dat jaar gaf
een positief financieel resultaat
te zien, dat wordt terugbetaald
aan deelnemende gemeenten.
Voor Velsen gaat het om een bedrag van 232.172 euro, dat wordt
toegekend aan de reserve WWB,
Wet Werk en Bijstand.
Het financiële plaatje voor 2016
en 2017 is echter minder positief,
zo blijkt uit de begroting 2016 tot
2020. Vanwege de dalende rijksbijdrage dreigen de tekorten op
te lopen. Daarom heeft IJmond
Werkt! Tien bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, in verschillende categorieën. De gemeenteraad mag zich buigen over deze voorstellen.
IJmond Werkt! verzorgt voor de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de reintegratietaak en de sociale werkvoorziening via een gemeenschappelijke regeling.

IJmuiden - Zaterdagnacht zijn
de hulpdiensten met meerdere
voertuigen uitgerukt naar de Haringhaven in IJmuiden. Een bemanningslid van een Engelse
sleepboot was in het water gevallen. De sleepboot lag samen
met een zusterschip afgemeerd
aan de Leonarduskade.
Toen de hulpdiensten arriveerden hadden collega’s de man
al uit het water gehaald. De
KNRM-reddingboot Christien en
de tender Aquila van het Loodswezen waren ondertussen ook

Grondwaterverontreiniging
IJmuiden – Op de Zeeweg is
sprake van ernstige grondwaterverontreiniging met oplosmiddelen. Dit is zowel op dit adres
als ten noorden van deze locatie geconstateerd. De gemeente Velsen heeft laten onderzoek
hoe dit moet worden aangepakt en heeft een aanvraag voor
een spoedsaneringsplan gedaan
bij de provincie. Ook is subsidie
voor de sanering aangevraagd.

Reünie
Gymnasium
Velsen-Zuid - Zaterdag 6 juni
vindt de vijfjaarlijkse reünie van
Gymnasium Felisenum aan Van
Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid
plaats, van 14.00 tot 19.00 uur.
Hoewel inschrijving aan de deur
mogelijk is, wordt inschrijving via
de website van de school (www.
felisenum.nl) om logistieke redenen op prijs gesteld. Vandaar de
oproep aan alle oud-leerlingen
en oud-docenten van het Felisenum: schrijf je nog deze week in
en spoor andere oud-leerlingen
en oud-docenten die je nog ziet
aan dat ook te doen!

Archief digitaal
Velsen – In januari is gestart
met de aanleg van een digitaal
stadsarchief. Het archief van
Velsen wordt beheerd door het
Noord-Hollands Archief (NHA)
dat gevestigd is aan Kleine
Houtweg 18 en Jansstraat 40 in
Haarlem. Alle aangesloten gemeenten kunnen vanaf januari gebruik maken van dit dit zogenaamde e-depot. Om dit mogelijk te maken moet Velsen de
methode van digitaal archiveren
aanpassen aan de voorwaarden.

gearriveerd. Op het dek van één
van de sleepboten is men begonnen met reanimeren van het
slachtoffer. Hierbij werd hulp
verleend door een traumateam
dat met de helikopter was geland op de kade.
Met een automatisch reanimatieapparaat op de borst is
het slachtoffer door de brandweer van boord getild. Hij is met
spoed overgebracht naar het
AMC in Amsterdam. Over zijn
toestand is niets bekend. (foto:
Ko van Leeuwen)

Uitvaartzorg Jessica IJzer

Wat moet er gebeuren
als iemand dood gaat?
Regio - U moet er niet aan denken… maar uiteindelijk krijgt bijna iedereen er mee te maken. Iemand die u lief is, overlijdt. Na de
eerste enorme schok realiseert
u zich dat er van alles geregeld
moet worden. Maar wat moet er
eigenlijk allemaal gebeuren?
Daarvoor kunt u Uitvaartzorg Jessica IJzer bellen, ook ‘s
nachts. Eerst moet een arts – dat
kan de huisarts zijn – het overlijden vaststellen. Vervolgens regelt Uitvaartzorg Jessica IJzer in
overleg met u de eerste praktische zaken zoals het opbaren.
Er wordt dan gelijk een afspraak
gemaakt om op een later moment de uitvaart uitgebreider te
bespreken.
Tijdens zo’n bespreking komen
onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Waar moet
de overledene verblijven tussen
het moment van overlijden en
de dag van de uitvaart? Thuis,
in een kist of op bed? Of in een
uitvaartcentrum (dat is een speciale plaats waar overledenen
opgebaard en bezocht kunnen
worden), of ergens anders? Cremeren of begraven? Is er sprake van een religie of levensbeschouwing? Komt er een plechtigheid? Zo ja, in een aula, een
godshuis, bij het graf, thuis of ergens anders? Wilt u na de plechtigheid nog samenkomen in de
koffiekamer van de uitvaartloca-

tie? Of liever in een horecagelegenheid, in een strandpaviljoen,
of thuis? Wilt u een rouwkaart
versturen en hoe moet die eruit
zien? Misschien een advertentie plaatsen? Welke tekst? Heeft
u al een adressenlijst? Waar liggen de belangrijke papieren zoals verzekeringspolissen en het
identiteitsbewijs? De antwoorden op deze vragen kunt u met
Jessica of haar collega Monique
bespreken. Indien u er niet uit
komt of nog vragen heeft, kunnen zij u daarbij helpen. Dat kan
ook nog voordat iemand is overleden in een zogenaamde ‘voorbespreking’. Men komt dan bij
u thuis om alles alvast met u op
papier te zetten. U mag natuurlijk ook naar het kantoor in Overveen komen. Het hoeft niet, maar
misschien kunt u wel alvast over
uw uitvaart nadenken, er met iemand over praten of er iets over
opschrijven.
In de dagen tussen het overlijden
en de uitvaart wordt contact gehouden om details in te vullen als
muziek en andere speciale wensen. Op de dag van de uitvaart
begeleiden zij u, zodat u zelf nergens anders aan hoeft te denken
dan aan het afscheid nemen.
Uitvaartzorg Jessica IJzer, 0235727272 of 06-83595938. Zie
ook: www.uitvaartzorgijzer.nl. Op
de foto Jessica IJzer en Monique
Missot.

Meer kans op subsidie
voor amateurkunst
Velsen – De gemeente heeft
de subsidie voor amateurkunst
aangepast. In 2012 was er een
wijziging waarbij als subsidievoorwaarde werd gesteld dat
van de actieve leden van een
organisatie minstens 75 procent in Velsen moet wonen. Voor
een aantal verenigingen betekende dit dat zij geen subsidie
meer kregen. Vooral organisaties in Velsen-Noord en Velserbroek waren vaak de dupe omdat zij ook leden uit bijvoorbeeld
Beverwijk of Haarlem trekken.

Verder hebben alle organisaties
wel te maken met mensen die
verhuizen naar een andere gemeente maar toch lid willen blijven. Omdat het college van Velsen het belang inziet van lokale amateurkunst is besloten per
1 januari 2016 het genoemde
percentage te verlagen naar 50
procent Velsenaren. Het college
verwacht dat zes van de zeven
organisaties die in 2015 op deze
grond een subsidieafwijzing kregen, in 2016 wel voor sub-sidie
in aanmerking komen.

Feestelijke heropening
Uitvaartcentrum Beverwijk

Regio - Afgelopen zaterdag is, na een verbouwing, het uitvaartcentrum van Uitvaartverzorging IJmond aan de Velserweg officieel heropend.
In de ochtend was er een openingshandeling, in de vorm van
een dubbelinterview met Pastor Hopman, die onder andere
geestelijk verzorger is in het Rode Kruis Ziekenhuis, en Matthijs de Gee, directeur van Uitvaartverzorging IJmond. Er kwam
een aantal vragen aan de orde over de plek die uitvaartverzorging inneemt in ieders persoonlijke leven, maar ook in de maatschappij. Om dit laatste kracht bij te zetten, heeft Uitvaartverzorging IJmond een bedrag geschonken aan Stichting Welzijn
Beverwijk ten behoeve van de aanschaf van een koersbalspel
voor buurthuis Wijk aan Duin.
Ook werd er aandacht geschonken aan het belang van het
Keurmerk Uitvaartzorg. Uitvaartorganisaties die in het bezit zijn
van dit keurmerk worden regelmatig streng getoetst door een
onafhankelijke instantie. Op die manier hebben nabestaanden
de zekerheid dat zij met een integere en zorgvuldig werkende
uitvaartorganisatie te maken hebben.
’s Middags was de beurt aan de inwoners van Beverwijk om
het vernieuwde centrum te komen bewonderen. Bijvoorbeeld
de waaksuite, ook bekend als 24-uurs familiekamer, en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van foto- en videopresentaties. Maar natuurlijk ook voor alle vragen over uitvaartverzorging. Vragen? Bel 0251-252094 of kijk op de website www.
ijmonduitvaart.nl. Op de foto: de overhandiging van de cheque
aan Stichting Welzijn Beverwijk.
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Hoge
rekening voor
hoveniersklus

Leerlingen Gymnasium
op reis naar Slowakije
Velsen-Zuid - In het kader van
internationalisering doet het
Gymnasium Felisenum dit jaar
mee aan het project International Village, een internationaal
dorp voor leerlingen in de leeftijd
van 14 tot 17 jaar. Twintig leerlingen uit de 4de klas zijn hiervoor
afgereisd naar Slowakije, alwaar
ze met andere UNESCO-scholen uit Europa discussiëren over

Europa en werken aan de taalvaardigheid van het Engels. Uiteraard staan er ook leuke uitstapjes op de agenda, zoals een
bezoek aan de prachtige stad
Krakau en een trip naar Aqua
City, één van de grootste waterparken van Europa. De week
werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue met internationale muziek.

Koffieconcert op
Ruïne van Brederode

Koffieconcert
op Duin & Kruidberg

Santpoort-Noord - Op de eerste
zondagen van de maand, behalve
in augustus, zijn er weer koffieconcerten op de Ruïne van Brederode. Door het grote succes
van afgelopen jaren gaf de gemeente Velsen aan dat er te veel
bedrijfsmatige activiteiten op de
Ruïne plaats vonden, waardoor
het nieuwe bestuur van de stichting Heerlijkheid Brederode meteen voor de taak stond alle activiteiten te heroverwegen.
Maar nu mag de muziekgroep
Dark Rosie zondag 7 juni dan
toch het spits afbijten. Zij brengen meerstemmige zang, onder-

steund door een mengelblues
aan snaren, een Argentijnse accordeon, Cubaanse ritmes uit een
swingende contrabas en vlammende of juist dromerige lapsteel slides. Vier eigenzinnige muzikanten hebben elkaar gevonden in hun eigen werk en het eigenwijs arrangeren van bestaande songs.
Het koffieconcert is van 11.30 uur
tot 13.00 uur. De entree bedraagt
3 euro voor volwassenen en 1,50
euro voor kinderen tot 12 jaar. De
ruïne is geopend vanaf 10.00 uur.
Zie ook www.heerlijkheid-brederode.nl.

Santpoort-Noord - Muziekgezelschap Villa met Uitzicht verzorgt
op zondag 7 juni wederom een koffieconcert op landgoed Duin &
Kruidberg. Ze spelen het programma Summertime, over het leven
en werk van George Gershwin. Deze oervader van
de musical was tevens meester in het combineren van jazz en
klassieke muziek.
Acteur Howard Dodemont speelt de rol van Gershwin, die ons
door zijn geliefde Manhattan rondleidt en anekdotes vertelt. Villa
met Uitzicht speelt zijn muziek op fluit, EWI, viool, altviool en cello. Het ontvangst is om 11.00 uur met koffie en een petit fours.
Om 11.30 uur start het concert in de klassieke Lodewijkkamer. Bij
mooi weer zal het concert buiten in de tuin plaatsvinden. Het concert duurt ongeveer een uur en na afloop wordt nog een historische rondleiding gegeven over Landgoed Duin & Kruidberg.
Kaarten kosten 20 euro per stuk en worden verkocht via de receptie van Landgoed Duin & Kruidberg, telefoonnummer 023- 512
1800 of online via www.duin-kruidberg.nl.

Dressuurproeven
Door de bomen het bos bij Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Op zondag 31
mei 16.00 uur is de opening van
de expositie van Marjoke Staal
die tot en met zondag 28 juni is
te bezichtigen bij pARTerre-exposities in het raadhuis voor de
kunst in Oud-Velsen.
Licht is de verbindende factor
in het diverse werk van Marjoke Staal. Ruimtelijke vormen
van houtskool, drukwerk met
sjablonen en stempels, doeken in aquarelverf, ei tempera
of olieverf, korte filmloops, installaties. In de Parterre toont
zij werk op doek en papier. De
expositie loopt van 31 mei tot
en met 28 juni en is vrijdag t/m
zondag geopend van 14.00 tot
17.00 uur, de toegang is gratis.
Zie ook www.parterreexposities.nl.

Velsen-Zuid - Om beginnende
ruiters in de gelegenheid te stellen aan dressuurwedstrijden deel
te nemen organiseerde manege
Hippisch Centrum Velsen afgelopen zondag aangepaste dressuurproeven. Deze proeven zijn
onderverdeeld in A1, A2 en A3.
Een groot aantal leerlingen heeft
zich ingeschreven voor deze
dressuurwedstrijd. Voor een aantal leerlingen was het hun eerste
dressuurproef en de spanning
was dan ook van de gezichten af
te lezen. In de A3 proef werd Willemijn Bor met Dazer knap eerste met 219 punten. Jasmijn van
den Nouwland met de pony UK
mocht de tweede prijs mee naar
huis nemen met 218 punten en
Jasmijn Pool met UK volgde met

217 punten.
Daarna volgde de A2 proef. De
eerste prijs en het oranje rozet
ging naar Denyce van Hardeveld
met de pony Zorro met 168 punten. River Zandstra werd fraai
tweede met 166 punten en de
derde prijs ging uiteindelijk naar
Jaylinn Wegman met Penotti met
165 punten.
Tot slot de A1 proef. Tess Verdikt
met Dazer behaalde de eerste
prijs met 169 punten. Een tweede prijs ging naar Daan Cruijsheer met Mistral met 164 punten
en Laura Weber met Dizzy mocht
het witte rozet mee naar huis nemen met 163 punten.
Zondagmiddag 7 juni zijn er weer
kleuterlessen. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

Haarlem - De politie heeft vorige week vrijdagmiddag drie
mannen van 30, 40 en 24 jaar uit
Druten, Haarlem en SantpoortNoord aangehouden op verdenking van oplichting. De mannen hadden een dag eerder in
Badhoevedorp in een tuin van
een vrouw gewerkt en hier later een aanzienlijk bedrag voor
gevraagd dat niet in verhouding
stond tot de verrichte werkzaamheden. Eerder was een ander
bedrag afgesproken. De mannen waren zelf gaan pinnen met
de pinpas van de bewoonster en
logen over het bedrag. De politie
kon dankzij informatie van een
getuige de mannen opsporen.
Op de Spaarndamseweg kon de
politie een voertuig met de mannen staande gehouden. Het drietal is op et politiebureau in verzekering gesteld. Een van de verdachten had nog meerdere boetes openstaan. Zie ook www.politie.nl > themas > oplichting

‘Stacaravan
onterecht
ontruimd’
Santpoort-Noord – De rechtbank in Amsterdam heeft verklaard dat de gemeente Velsen
ten onrechte een woonwagen
aan Hagelingerweg 220 heeft
ontruimd. Dat gebeurde in het
voorjaar van 2014. De gebruiker
van de woonwagen heeft hier tegen hoger beroep aangetekend
op 19 maart 2014. Op 28 april
2015 heeft het Hof Amsterdam
uitspraak gedaan. Het geschil
tussen gemeente en belanghebbende ging over de vraag of er
sprake was van een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst. De uitspraak van het
Hof is dat er sprake zou zijn van
een huurovereenkomst en dat
deze niet rechtsgeldig is opgezegd. De overeenkomst is officieel dus nooit geëindigd. De gemeente is nu via de gemeenteadvocaat in gesprek met de betrokkene, omdat er een oplossing moet komen voor zijn huisvestingsprobleem.
Overigens
doet het noodteam van de gemeente al langer onderzoek naar
een alternatief voor deze Velsenaar.
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Vrijmetselarij zet
de deuren weer open
Velsen-Zuid - De Vrijmetselarij
is een eeuwenoud genootschap
en een begrip waar bijna iedereen weleens van gehoord heeft,
maar waar menigeen vragen bij
stelt. Er hangt een waas van geheimzinnigheid om de Vrijmetselarij, voor een groot deel verklaarbaar, maar voor een net zo
groot deel is het een onterechte
associatie. De Vrijmetselarij wil
mensen bewuster in het leven
laten staan, een streven waarin
iedereen zich wel kan herkennen. Voor geïnteresseerden organiseert loge De Hoeksteen
daarom een avond voor belangstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke verdieping. Hierdoor leer je
jezelf beter kennen, iets waar
je wat aan hebt in werk, relatie
en vriendenkring. Dit alles onder
het motto ‘verbeter de wereld;
begin bij jezelf’. De vrijmetselaar is een vrijdenker, heeft respect voor de mening van de ander, zonder zijn eigen mening te
verloochenen.
Vrijmetselaren geloven, ieder op
eigen wijze, dat er meer is tussen
hemel en aarde dat de mensheid beweegt. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij uiteraard

vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft
in een god, een ander in samenhangende natuurkrachten en de
volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten.
Vrijmetselarij is geen geloof,
maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.
Geïnteresseerd in de vrijmetselarij? De deuren van loge De
Hoeksteen staan maandag 8 juni
voor u en natuurlijk uw partner
open. Om 19.30 uur verwelkomen wij u graag met een kopje
koffie op ons adres Torenstraat
2a in Velsen-Zuid.
Vanaf 20.00 uur wordt u het een
en ander verteld over de Vrijmetselarij in het algemeen en Loge De Hoeksteen in het bijzonder. Ook zult u kennismaken met
een formeel bijeenzijn in de tempelruimte, als voorbeeld van wat
wij een open loge noemen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
en sluiten we af met een hapje
en een drankje.
Vooraf aanmelden kan via 0251657472. 023-5273305 of 0235260590. Zie ook www.vrijmetselarij.nl/dehoeksteen en de advertentie elders in deze krant.

Velsen steeds groener
Velsen – In 2040 wonen er
70.000 mensen in Velsen. Dat is
te lezen in het Milieubeleidsplan
2015-2020. Om in deze bedrijvige gemeente het milieu leefbaar te houden moet er nog wel
een en ander gebeuren. Omgevingsdienst IJmond (voorheen
Milieudienst IJmond) heeft een
lijvig rapport opgesteld van alle doelstellingen. Het milieu beslaat veel facetten. Luchtkwaliteit, bereikbaarheid en het gebruik van duurzame brandstoffen zijn nog maar enkele voorbeelden. Daarnaast heeft de gemeente Velsen ook haar eigen
doelstellingen, zoals een kennisintensieve en duurzame economie. Om dat allemaal met elkaar in balans te brengen is
veelal samenwerking nodig, met
naastliggende gemeenten maar
ook met andere overheden.
Het zittende college van Velsen heeft ingestemd met een
akkoord over duurzaamheid
en energie. Zo zijn er afspraken met woningcorporaties gemaakt over het omlaag brengen van de woonlasten door het
verbeteren van de energielabels van sociale huurwoningen.
Ook wordt er gestreefd naar
een klimaatneutrale gemeente door het inzetten van mogelijkheden als restwarmte of geothermie. Maar ook is er een plan
van aanpak voor verbeterde afvalscheiding en bewust omgaan
met het milieu. Wind- en waterenergie zijn grote peilers voor

Velsen. Niet alleen om aan te
verdienen, maar ook om energie op te kunnen wekken voor
de eigen bewoners. Zo wordt in
het NEA (nationaal Energieakkoord) gewerkt aan 14 procent
duurzame energieopwekking in
2020. Maar ook wil men 1,5 procent energiebesparing per jaar.
Dat kan bijvoorbeeld door zonnecollectoren (project Route du
Soleil), nieuwe windturbines en
duurzame openbare verlichting.
Veel projecten zijn al opgestart.
Het stadhuis is sinds de laatste renovatie een voorbeeld van
duurzame energie.
Bedrijven worden gestimuleerd
duurzaam te werken en kunnen
daarmee een beloning verdienen, maar ook is goede regelgeving belangrijk. Organisaties
kunnen een energiescan krijgen om te kijken waar zij kunnen bezuinigen, voorbeeld is het
complex van voetbalvereniging
Stormvogels.
Voor woningbezitters is er het
Duurzaam Bouwloket waar zij
met vragen of voor subsidie terecht kunnen.
Verder is men in Velsen actief
op gebieden als leefomgeving,
schone bodem, klimaatverandering, afvalscheiding, hergebruik hemelwater, vergroening
bedrijventerreinen, vergroening
daken en tuinen en waterberging in groenzones, veiligheid
(bijvoorbeeld op het gebied van
gevaarlijke stoffen) en natuurbehoud.

Kinderfeest in
Veilige Haven

‘De eerste steen
van IJmuiden’ onthuld
IJmuden - Vorige week vrijdagmiddag vond bij het Zee- en Havenmuseum een bijeenkomst
plaats vanwege de onthulling
van ‘De eerste steen van IJmuiden’. Cor Oudendijk, de nieuwe
bestuursvoorzitter van het museum die in die functie Ardy Zwart
heeft opgevolgd, schetste in zijn
openingswoord een stukje historie vanuit de tijd dat het Noordzeekanaal werd gegraven.
Oudendijk: ,,Bij Koninklijk Besluit werd op 16 juni 1863 de
concessie verleend aan de vennootschap De Amsterdamsche
Kanaal Maatschappij. De graafwerkzaamheden begonnen op 8
maart 1865 in de duinen van de
Breesaap. De 7 kilometer brede duinen tussen Velsen en de
Noordzee werden grotendeels
met schop en kruiwagen afgegraven en de arbeiders die dit
deden woonden in houten hutjes in de duinen. Na 11 jaar graven, dijken aanleggen en bouwen aan sluizen wordt dan op
1 november 1876 het kanaal geopend door Koning Willem III.’’
Tijdens de aanleg van de sluizen werd besloten om een aantal sluiswachterswoningen te
bouwen, van steen, uitzonderlijk
voor die plek in die tijd. De eerste

steen werd gelegd door de 7-jarige Alida Smakman, dochter van
adjunct-sluismeester Smakman.
Op de steen staat vermeld: ‘ Amsterdamsche Kanaalmaatschappij – eerste steen van IJmuiden
gelegd door Alida Smakman – 19
augustus 1875.
Tijdens de oorlog werden deze huisjes gesloopt, maar gelukkig kon deze steen uit het puin
worden gered en kwam uiteindelijk in handen van de gemeente. Deze eerste steen is nu geschonken aan het Zee- en Havenmuseum waar hij een fraaie
plek heeft gekregen in de muur
bij de entree. De onthulling werd
gedaan door de 97-jarige IJmuidenaar en oud-vletterman Jan
Clotz.

Gratis biljartles
bij BV Velsen
Santpoort-Zuid - Biljart-vereniging Velsen wil alle lezers van
deze krant een mogelijkheid geven om kennis te maken met biljarten. Dit doen ze door eenmalig gratis biljartles te geven door
een officiële biljartinstructeur.
Het maakt niet uit of u kunt biljarten of niet. Het prachtige biljartlokaal beschikt over drie zeer
goed onderhouden biljarttafels. BV Velsen is te vinden aan
de achterkant van het voormalig oude badhuis aan Wüstelaan
79 te Santpoort-Zuid. Wilt u zich
opgeven voor een gratis biljartles, neem dan contact op met
Onno Dekker, via 06-15316378.

Statiegeld voor
de Heideberg

Reünie voor Wiawaha
Velsen - Vrijdag 19 juni houdt
scouting Wiawaha een reünie
voor alle oud leden, die lid zijn
geweest tussen 1992 en 2004.
De meidengroep heeft er alles
aan gedaan om iedereen persoonlijk uit te nodigen, maar het
kan natuurlijk zijn dat ze je ge-

IJmuiden - Zaterdag 13 juni wordt in Speeltuin De Veilige Haven een groot kinderfeest
gevierd ter ere van het 85-jarig jubileum van de speeltuin.
Het wordt een feest voor jong
en oud en de toegang is gratis.
Het feest duurt van 13.00 uur tot
17.00 uur. Deze dag is er een hindernisbaan/luchtkussen, voor de
kleintjes een springkussen, een
clown, verkoop van lootjes met
mooie prijzen, schminken, gratis ijs en limonade en een dj en
ook nog een verrassing. Dit alles
wordt door de speeltuin en door
sponsoring van diverse plaatselijke ondernemers gerealiseerd.

mist hebben. Dus ben je in deze
periode lid geweest van de groep
als jeugdlid of als leiding, geef je
dan nog snel op en ga gezellig
een borrel doen en herinneringen ophalen. Opgeven kan tot 5
juni via wiawaha@hotmail.com.
Check ook de facebooksite.

Santpoort-Noord - In de DekaMarkt aan de Hagelingerweg
staat sinds maandag een grote blauwe ton op een opvallende
plaats bij de automaat waar u uw
lege statiegeldflessen kunt inleveren. Door het deponeren van
uw statiegeldbon in deze ton,
steunt u het werk van hospice De
Heideberg in Santpoort-Noord.
In dit hospice, ook wel bekend
onder de naam ‘Bijna Thuis Huis
De Heideberg’, worden mensen
in de laatste fase van hun leven
op liefdevolle wijze ondersteund
en verzorgd. Dat gebeurt door
professionele verpleegkundigen
en goed opgeleide vrijwilligers,
aangestuurd door twee coördinatoren. De eigen huisarts van
de gasten is uiteraard zeer belangrijk. Hospice De Heideberg
ondersteunt ook terminaal zieke
mensen in hun eigen thuisomgeving. Deze zorg kost geld, veel
geld. Het hospice wordt weliswaar gesubsidieerd door het Ministerie van VWS, maar zonder
support van sponsors en donateurs zouden ze de begroting niet
sluitend krijgen. U kunt de hospice helpen door uw statiegeldbon in de blauwe ton achter te
laten en zo mee te werken aan
het ‘bijna-net-als-thuis-gevoel’.
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Dankzij Unidos en Vriendenloterij

Beroemd
strijktrio in ‘t
Mosterdzaadje

Sanne Ooms mag met
kids naar Disneyland

Velsen - Wat begon als een gewone avond, eindigde een stuk
minder doorsnee voor Musicalverening Unidos’ choreografe Sanne Ooms. Terwijl de Haarlemse danseres gewoon haar
eerste dansrepetitie dacht te
starten, zorgden voorzitter Martijn Gunneman en een cheque
van de Vriendenloterij voor oponthoud. Dankzij het Vriendenfonds van deze loterij laat Unidos
een wens in vervulling gaan en
stuurt de club Sanne met haar
gezin op een onbezorgde reis
naar Disneyland Parijs.
Bestuurslid Esther Rutters-de
Graaf kwam op het idee om Sanne voor het Vriendenfonds te nomineren en deed namens Unidos
een aanvraag. Clubs en verenigingen die bij de VriendenLoterij zijn aangesloten, kunnen
dit twee keer per jaar doen om
een bijzondere betrokkene een
steuntje in de rug te geven. Bij
de meest speciale verhalen laat
het Vriendenfonds de opgegeven wens uitkomen. Esther Rutters-de Graaf: ,,Sanne zet zich
vanaf de eerste dag van onze oprichting in 2007 zo enorm in voor
Unidos, ondanks dat zij veel in
het ziekenhuis is voor de onder-

zoeken en behandelingen van
haar zoontje. Haar man is vaak
in het buitenland, dus de zorg
voor haar drie kinderen draagt
ze regelmatig alleen. Toch zie je
Sanne altijd lachen, ze is constant positief en betrokken, en
ze is een onmisbaar deel van wat
Unidos is. Dat het Vriendenfonds
haar en haar verhaal zo’n mooi
cadeau gunt, daar geniet onze
hele vereniging van.’ (foto: Kuiperdesign/Mattijs Kuiper)

Team 213 IJmondrunners
volbrengt Roparun
IJmond - Tijdens het Pinksterweekend ging een groep enthousiaste lopers, fietsers en
verzorgers van de IJmondrunners richting Hamburg om daar
te starten aan de 23ste editie van
de Roparun richting Rotterdam.
Een tocht over 564 kilometer
waar acht lopers in twee teams
van vier het gehele traject afleggen in estafette- vorm. De lopers
wisselen elkaar om de 1200 meter af en doen dit in blokken van
55 à 60 km.
Roparun heeft als doel om fondsen te werven voor de zorg voor
mensen met kanker. Ieder team
moet naast het leveren van deze sportieve prestatie zich ook
inspannen om zoveel mogelijk
geld bij elkaar te krijgen voor dit
doel. Dit jaar hebben de IJmondrunners dit onder andere gedaan
door de verkoop van loten, het
houden van een wijnproeverij en
een Ropadiner.
Na een lange voorbereiding,
die in augustus al begon, heeft
teamcaptain Yvonne de Vries

een team van 24 mensen op de
been gekregen die de uitdaging
aan wilden gaan. Bestaande uit
acht lopers met fietsers, navigators, fysio’s en verzorgers. Team
213 IJmond-runners volbracht
Hamburg Rotterdam in 47 uur 25
minuten en 49 seconden.
Mede door de inzet van IJmondrunners en al de andere teams
heeft Roparun dit jaar ruim 2,3
miljoen bij elkaar gehaald. Alle ongemakken en pijn onderweg waren het volgens het team
meer dan waard. Op de Coolsingel werden dan ook al snel
de eerste plannen gemaakt voor
volgend jaar.
IJmondrunners wil alle sponsors
en iedereen die het team hebben
gesteund bedanken, mede hierdoor kon dit fantastische evenement zo’n groot succes worden. Zij hopen u volgend jaar
weer te kunnen benaderen voor
een bijdrage zodat zij in 2016
deze fysieke uitdaging aan kunnen gaan voor hen die het nodig hebben!

Festival Le Grand Mediteranee

Nijssen Tuin Heemstede

Nieuwe film in IJmuiden
IJmuiden - Begin juli starten de
opnames van de korte film Gotta in IJmuiden. Gotta wordt geregisseerd door de IJmuidense regisseur Sarah Veltmeyer, die met
deze film terug naar haar jeugd
gaat.
Het verhaal gaat over de jonge Leon (14) die samen met zijn
moeder in IJmuiden woont. Hij
moet de man zijn in huis, want
zijn vader is er niet. Diep van binnen hoopt hij nog steeds dat zijn
vader en moeder ooit weer samen zullen komen, ook al weet
zijn omgeving dat dat niet de
beste oplossing is. Als Leon niet
langer kan ontkennen dat zijn
moeder verder is gegaan met
haar leven, moet hij beslissen of
hij kan accepteren dat zijn toekomst er anders uit gaat zien
dan gehoopt. Daarmee maakt

Leon een grote stap naar volwassenheid.
Gotta is de eerste film van Sarah
Veltmeyer en is naar het scenario
van scenarioschrijver Tom Bakker. De opnames vinden plaats
in IJmuiden en laten de grote
verscheidenheid van het gebied
zien. De hoogovens, de duinen
en de haven komen allemaal aan
bod en dragen daardoor bij aan
de unieke sfeer van de film.
Overigens zijn de regisseur en
haar crew nog hard op zoek
naar financiering om deze film
te realiseren. Daarom is er een
crowdfunding campagne gestart
waar iedereen aan kan bijdragen. Naast het helpen van jonge filmmakers krijgen donateurs
mooie beloningen. Lezers die de
film willen steunen kunnen naar
www.cinecrowd.com/nl/gotta.

Regio - Heerlijk doezelen op een
bedje in de zon. Een wit strand
en aan je voeten de azuurblauwe
Middellandse zee. U kunt op 5, 6
en 7 juni een heerlijke mediterrane sfeer beleven bij Nijssen Tuin
in Heemstede.
Geniet van het kleurenspektakel van bijvoorbeeld oleanders,
bougainvilles en tientallen andere exoten zoals de tibouchina. Omringd door olijven, vijgen
maar ook fruitbomen uit de mediteranee beleeft u die pittoreske
sfeer van dat pleintje midden in
Toscane. Of schuilt u liever in de
schaduw van een dadelpalm zoals de Spanjaarden dat tijdens de
siësta doen in Rosas?
Tijdens het festival staan bomen,
heesters, vaste planten, kuipplanten en kruiden uit het Middellandse zee-gebied centraal. Er
is een ruim aanbod van kuipplanten en exoten. Staand, klimmend
of hangend. Snuif de sfeer op en
kijk hoe u uw patio, terras, tuin

of balkon kunt omtoveren in een
mediterrane sfeer. Voor al uw vragen of advies over de verzorging,
overwintering of winterhardheid
van deze mediterrane planten
kunt u uiteraard bij de medewerkers terecht.
Dagelijks staan verfrissende fruitcocktails en tapas voor u klaar.
Op zaterdag is er vers schepijs
uit de ijsbar en voor de kleintjes
gelegenheid om lekker te kleuren en Mimosa pudica te zaaien in een potje. Deze exoot kennen we natuurlijk beter onder de
naam ‘kruidje roer me niet’. De
Mimosa kan bij de juiste verzorging uitgroeien tot een mooie forse kuipplant met prachtige roze
bloemen.
Tijdens het festival kunt u profiteren van de aanbieding: prachtige
lavendel, nu twee stuks voor 5,00
euro en de mediterrane meststof van Ecostyle, van 6,95 voor
4,95 euro per doos. Nijssen Tuin,
Sportparklaan 25 a, Heemstede.

Santpoort-Noord - Op vrijdag 5 juni om 20.00 uur treedt
het befaamde strijkersensemble
Trio Lamy op in ‘t Mosterdzaadje. Anita Jongerman -viool, Florin
Negreanu -altviool en Magrita
Rondeel–cello voeren muziek uit
van Bach, (selectie uit de Goldbergvariaties) Divertimento van
Haydn en een door het publiek
gemaakte keuze tussen muziek
van Schubert, Haydn of Strauss.
Drie doorgewinterde musici, verbonden aan verschillende orkesten, richtten uit liefde voor de
kamermuziek Trio Lamy op. Een
strijktrio is de ultieme en meest
compacte vorm van kamermuziek. Zij weten de emoties uit
de muziek op een prachtige en
verfijnde manier te vertolken.
Op zondag 7 juni om 15.00 uur
treedt het Capri trio op in het
Mosterdzaadje. Dit trio verrast
door de bijzondere combinatie
van instrumenten en de muziek
die ervoor is geschreven of bewerkt. De stukken van Bach en
Mozart zijn bewerkingen omdat
in die tijd de klarinet nog niet bestond. Het adagio van Mozart is
oorspronkelijk voor glasharmonica, maar klinkt in deze setting prachtig. Ook spelen ze het
unieke trio van Gustav Holst en
de serenade van Cunninghame
die een groot bewonderaar van
Holst was. Het belooft een boeiende middag te worden! Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.
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Ondernemers
organiseren
Shoppingmaand
Santpoort-Noord - In juni is het weer ‘Juni
maand shopping maand’ in Santpoort Noord.
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert de winkeliers- en ondernemersvereniging
Puur Santpoort in Santpoort Noord deze maand,
waarbij er op drie zaterdagen in juni volop activiteiten worden gehouden. Ondernemers zetten bezoekers, jong en oud, volop in het zonnetje met leuke acties en aanbiedingen.
Het winkelgebied in Santpoort-Noord staat bekend om z’n veelzijdigheid en grote keuze aan
verschillende winkels in een sfeervolle omgeving. En natuurlijk de gezelligheid. Of u nu komt
voor uw wekelijkse verse boodschappen of dat
u op zoek bent naar bijvoorbeeld speelgoed,
kleding, keukenbenodigdheden of boeken. Er
is voor ieder wat wils. En wat dacht u van de
horeca, er is volop gelegenheid om op een terras neer te strijken of te genieten van een uitgebreid diner.
Wat is er zoal te beleven: op zaterdag 20 juni is het Kinderdag. Alle kinderen (en hun ouders) worden in het zonnetje gezet. Er is een
springkussen, skelterbaan, hockeyveldje, gratis
t-shirts, patat, kinderijsje met dip, er wordt geschminkt en nog veel meer.
Zaterdag 13 en 27 juni worden er in verschillende winkels kook- en BBQ-demonstraties gehouden, ook zijn er productdemonstraties, proeverijen en nog meer verrassende activiteiten.
Natuurlijk zijn er op deze dagen leuke acties en
aanbiedingen te halen in alle deelnemende winkels. Kortom, ga gezellig langs en geniet!

Te koop:
Voorzitje Bobike met scherm 20
euro. Carlton koffer met wielen, trekstang en slot 20 euro. Rugdrager 15 euro. Losse centrifuge Zanker 25 euro. Tel. 0251-253411
Te koop:
Autostoeltje 9-18 kg voor
1 kind gebruikt. Tel: 0251222573 of 06-26370453

Te koop:
20 inch rood/roze meisjesfiets, Batavus Gabana, prijs 75 euro in zeer goede staat. . Tel. 06-10682623
Te koop:
Jongensfiets merk Batavus wiel maat 22 inch terugtraprem 55 euro . Mountainbike als stadfiets vraagprijs
75 euro. Tel. 0251-258096
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Aangeboden:
Aangeboden 125 klassieke lp’s , 10 kleine lp’s en 10 single’s in goede staat 70 euro. Tel. 06-20561033
Te koop:
Dorema. Voortentluifel,
met zijwanden, diep 240 cm
kleur grijs/blauw. Omloopmaat 900 - 925, prijs 80 euro. Tel. 0251-230004

De 50PlusWijzer verschijnt digitaal op:

www.

PlusWijzer.nl

Als bijlage in 120.000 kranten,
en is los verkrijgbaar op onze kantoren.

Bestuur LGV weer compleet
voorbij worden gegaan. De fractie van
LGV is blij dat een enthousiaste voorzitter gevonden is, die met zijn bestuur het
beleid van LGV verder gestalte kan geven
en aan de fractie dan de taak om dit politiek ‘body’ te geven in de gemeenteraad.

Een aantal maanden, na het overlijden
van onze bestuursvoorzitter, Gerard Vosse, is het bestuur weer compleet en is
een nieuwe voorzitter van het bestuur
benoemd. De nieuwe voorzitter van het
bestuur is Paul van Veen. Paul heeft er
veel zin in en staat met zijn bestuur te
trappelen om aan de slag te gaan. De
Visie en Missie van LGV zullen weer tegen het licht worden gehouden en daar
waar nodig aangepast. Aan het gedachtengoed van Gerard Vosse zal hierbij niet

In een vorig artikel in deze krant hebben
wij aangegeven wat in het college van
Burgemeester en Wethouders na negen
maanden van besturen tot stand is gebracht. Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft een aantal speerpunten uit het verkiezingsmanifest van LGV
prima ter hand genomen. Momenteel is
weer gestart met woningbouw in oudIJmuiden en er komen nog meer mooie
woningen bij. Daarnaast zijn er positieve
ontwikkelingen voor de voormalige KPNlocatie in IJmuiden. Er wordt dus hard
aan gewerkt om de lege gaten in IJmuiden te bebouwen en zoals het er nu naar
uitziet heb ik daar alle vertrouwen in. Tevens worden onderhandelingen met HVC
gestart om te komen tot nieuwe contrac-

ten, waarbij het uitgangspunt is dat - mede hierdoor - de totale woonlasten van
de burger om laag gaan! De doorstart
van het Witte Theater, met behulp van
een particuliere ondernemer, heeft zijn
vruchten reeds afgeworpen en vele Velsenaren hebben de weg naar het theater
weer gevonden.
Vrijdag 22 mei j.l. is het park aan de Willebrordstraat /IJmuiderstraatweg officieel geopend en in gebruik genomen. Een
aanwinst voor de gemeente Velsen. Dit
geldt zeker ook voor het mooie wandelpad dat op de Kanaaldijk is aangelegd.
Voorzien van informatieborden, die geplaatst zijn omdat LGV een - raadsbreed
aangenomen - motie hiervoor heeft ingediend.
Met de aanleg van het Willebrordpark is
tevens een aanzet gegeven tot het verfraaien van de entree van Velsen. Wij hopen dat ook de renovatie van de De Noostraat snel ter hand wordt genomen.
LGV is zich volledig bewust van het feit

dat zij bestuurlijke verantwoording heeft
genomen. Deze taak zal zij voor de volle 100% - samen met de andere coalitiepartijen - uitvoeren en blijven werken
aan een LEVENDIG GEZOND VELSEN.
Leo Kwant
Fractievoorzitter LGV
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Tuinendag in Driehuis
Driehuis - Voor de eerste keer in
Driehuis kunt u tijdens de Open
Tuinendag maar liefst tien tuinen
van particulieren bezoeken. De
tuinen zijn heel divers en er zijn
zowel kleine als grote tuinen. Paradijsjes om inspiratie uit op te
doen in ieder geval!
De tuinen zijn op zondag 7 juni open van 10.00 tot 16.00 uur.
Kaartjes zijn van 10.00 tot 14.00
uur voor 5 euro te koop in de
Da Costalaan 40. Zie ook www.
peetdownthestreet.blogspot.nl
of mail naar yoyceheeg@gmail.
com of petra.matthew@ziggo.nl.

Zwarte banden karate

Santpoort-Zuid - Zondag 17
mei zijn Arjun Ganguly en Bianca Spiering uit Santpoort geslaagd voor hun examen 1e dan
(zwarte band) karate. Het examen werd afgenomen in Leersum door een commissie van de
Karate-Do Bond Nederland. Ondanks de grote opkomst en rumoerige omgeving konden zij
hun concentratie vasthouden en
legden zij een heel goed en kundig examen af.
Voor het examen moesten meerdere onderdelen worden uitgevoerd. Het eerste onderdeel bestond uit verschillende stoot-,
trap- en afweer-technieken en
combinaties hiervan.
In het tweede onderdeel moesten er vier kata’s worden gedemonstreerd. Dit zijn vastgestelde combinaties van technieken
waarbij een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders wordt
uitgebeeld. Gelet wordt op de
juiste uitvoering van de technieken, balans, snelheid en wendbaarheid.
Het derde onderdeel voerden
zij uit met hun trainings-partner Stefan Schaafsma en Stefan Spiering (beiden in het bezit
van de zwarte band) waarbij enkelvoudige en meervoudige aanvallen en verdedigingen moesten
worden gedemonstreerd.
Afsluitend moesten er twee ronden worden gevochten. Hierbij wordt 1 minuut aangevallen,
1 minuut verdedigd en 1 minuut
vrij gevecht geleverd. Zij moesten laten zien dat ze voldoen-

de controle beheersen om met
de technieken te kunnen vechten, zowel aanvallend als verdedigend. Zij hebben op alle onderdelen een prachtige prestatie geleverd, waar zij trots op mogen zijn.
Het was een intensieve voorbereiding van een lange tijd waarin
zij meerdere keren per week extra moesten trainden.
Voor Bianca was heel speciaal, zij
mocht met haar vader als partner
examen doen. Hij heeft zelf in
december 2014 zijn zwarte band
gehaald. Bianca traint sinds haar
8e jaar karate bij Dschen Dui.
Voor Arjun is dit een afsluiting
van zijn verblijf in Nederland. Arjun traint sinds zijn 7e karate bij
Dschen Dui en zal binnenkort in
London gaan wonen en studeren.
Arjun doet nu eind examen op
het Gymnasium en zit ook op
het Conservatorium in Amsterdam. Ondanks zijn drukke studie
schema was het voor hem een
wens om zijn zwarte band in Nederland te halen.
Beide leerlingen zijn heel jong
met trainen begonnen bij de
Sportvereniging Dschen Dui in
Santpoort, onder leiding van
Rijksgediplomeerde
Karateleraar Hugo Nibte. Inmiddels heeft
Nibte al zoveel leerlingen voortgebracht die in het bezit zijn van
een zwarte band en die daarin
in opdracht kunnen ondersteunen met de trainingen en naar
de examen toe. Zie ook www.
dschendui.nl.

Sport Stars in beweging
in hartje Velserbroek
Velserbroek – Zaterdag stond
winkelcentrum Velserbroek in
het teken van sport, dankzij de
Sport Stars. Vorig jaar organiseerde Bril Service deze sportieve dag nog. Deze tweede editie
werd georganiseerd en gedragen door Winkelcentrum Velserbroek in samenwerking met Richard Dollé van MTB Sports en
dankzij sponsoring van Bril Service en brilmerk Oakley. Door
het hele centrum waren sportdemonstraties en op het Vestingplein was een bmx-traject uitgezet waar men gratis een paar
rondjes kon rijden. Wie durfde
kon een van de schansen proberen. De start was al spannend
met een echt bmx-starthek. Als
beloning kreeg de jeugd een
Sport Stars medaille.
Biker Patrick Smit liet enkele
spectaculaire stunts zien, maar
ook kreeg het belangstellende publiek een inkijkje in Aikido, paaldansen en streetdance.
Schaakclub Santpoort liet zien
hoe leuk schaken is en voor de
jongste jeugd was er een springkussen. Het hoogtepunt van de
dag was de verkiezing van de
Sport Star van het jaar. Velserbroekers konden via Facebook
stemmen. De 13-jarige Nadine
Hollander won deze prijs. Deze
Velserbroekse karateka van Kenamju heeft al vele prijzen gewonnen: in 2013 won zij het EK
Karate in haar klasse. En ook
dit jaar won zij in het buitenland
verschillende toernooien. Nadine
kreeg de prijs vanwege haar inzet, betrokkenheid en trouw aan
de club. De prijs was 350 euro
voor Kenamju.
Sport Stars is opgezet door Louk
Numan van Bril Service Velserbroek. Goed zicht en sport kunnen samengaan dankzij de Oak-

ley (zonne)brillen. Hardlopen,
fietsen of bergbeklimmen gaan
prima met deze kwaliteitsbrillen.
Veiligheid staat voorop, want de
(sport)brillen zijn voorzien van
niet splinterend glas en contrastverhogende lenzen waardoor de
overgang van licht naar donker
minder intens is en je veilig alles
kunt blijven zien, ook als je een
donker bos infietst of de tunnel inrijdt. De brillen zijn ook op
sterkte of multifocaal leverbaar.
Tijdens Sport Stars waren er hoge kortingen verkrijgbaar bij Bril
Service Velserbroek.
Mensen die meer willen sporten
kunnen terecht bij HSV de Kampioen die bij Wielerplanet nabij
Zijkanaal C en Spaarndam actief
is. Hier kunnen zowel de jeugd
vanaf 8 jaar als volwassenen terecht. Na een cursus fietsvaardigheid en wedstrijdtraining kan

de jeugd bijna elk weekend wel
ergens een wedstrijd fietsen in
Noord-Holland. Niet alleen wielrennen, maar ook BMX-fietsen
is enorm in opkomst. In VelsenNoord kunnen enthousiastelingen trainen bij BMX-club Wijkeroog die een prachtig sportterrein heeft, naast de tunnelbak
te zien. ,,Sporten is goed, maar
doe het wel veilig’’, zegt Richard
Dollé. Voor de jeugd zijn speciale helmen van het merk Egg ontwikkeld. Een opblaasbaar luchtcompartiment beschermt de
kostbare hoofden van onze kinderen. De helmen zijn daardoor
heel licht. Volgend jaar komt Egg
met een lijn helmen voor volwassenen. Zie voor meer informatie
www.mtbsports.nl. Voor meer foto’s van Sport Stars kan men terecht op de site www.numwave.
com.
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Inbrekers met
gereedschap
aangehouden
IJmuiden - De politie hield in
de nacht van donderdag op vrijdag een 48-jarige man (woonplaats onbekend) en een 23-jarige vrouw uit IJmuiden aan die
in het bezit waren van inbrekersgereedschappen. Surveillerende
agenten reden over de Dokweg
toen zij een voertuig zagen rijden
die flink doorreed. Ze controleerden het voertuig via de meldkamer en gaven de bestuurder een
stopteken. Hier reageerde de bestuurder niet direct op. Uiteindelijk stopte het voertuig op de Kanaalstraat en keek de politie in
de auto. In het voertuig lagen inbrekerswerktuigen. De verdachten hadden onder andere een
flesje frisdrank bij zich waar vermoedelijk de drugs GHB in zat.
Dit flesje is in beslag genomen.
De twee verdachten zijn ingesloten op het politiebureau voor nader verhoor.

Aanrijding in
Velsen-Noord

Casper Remeijer
prolongeert clubtitel

Geslaagd voor kookexamen
IJmuiden - Voor het eerst in het
bestaan van het Tender College hebben leerlingen van het
praktijkonderwijs donderdag 28
mei meegedaan aan het officiële examen ‘Werken in de keuken’.
Dit examen is afgenomen door
een examinator van het KPC.
Het bestond uit twee onderdelen, een theoretisch deel waarbij
de productkennis en materialenkennis is getoetst en een praktijkdeel waarbij de leerlingen
een gebonden tomaten/groen-

tensoep moesten bereiden. Alle
aspecten die hierbij komen kijken zoals vakkennis, vaktechnieken, hygiëne, ergonomie, etc.
zijn aan bod gekomen. Met andere woorden een pittig examen.
Een enkele leerling gaf een eigen draai aan de soep, of sneed
een ui niet volgens de afspraken,
maar met ongelofelijk veel trots
kon na afloop de docent koken,
de heer Kerkhof, melden dat alle
leerlingen geslaagd zijn voor hun
examen.

Velsen-Noord - Vorige week
dinsdagmiddag raakte een
51-jarige Beverwijker gewond
bij een aanrijding op de Wenckebachstraat in Velsen-Noord.
Een 31-jarige man reed in een
bestelbus met aanhangwagen
over de Wenckebachstraat. Vanuit tegengestelde richting kwam
het slachtoffer aangereden op
een motorfiets. Op de kruising
met de Staalstraat wilde de bestuurder van de bestelbus linksaf slaan. Doordat een bedrijfswagen voor hem had gereden,
was het uitzicht beperkt. De motorrijder zag te laat dat de bestelauto met aanhanger zijn weghelft overstak. Hij kon niet meer
remmen en botste tegen de aanhanger. De motorrijder liep armletsel op en werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Onder invloed
en in bezit
van harddrugs
IJmuiden - De politie heeft zaterdagnacht een 24-jarige man
uit Ouderkerk aan de Amstel
aangehouden. De politie kreeg
een melding binnen van verdacht gedrag en zette hierop
een auto aan de kant aan de
Heerenduinweg. De bestuurder
bleek onder invloed van alcohol
te verkeren en eveneens was hij
in bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs en illegaal vuurwerk. Hierop is de man aangehouden en ingesloten. Tegen
hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

IJmuiden - Na een wedloop met
Martin van Dijk, de nog enige
concurrent voor de clubtitel, is
Casper Remeijer er in geslaagd
het clubkampioenschap van
DCIJ te prolongeren, een prestatie die bij zijn clubgenoten een
diepe indruk achterlaat.
Voorzitter Jesse Bos maakte tevens de namen bekend van de
dammers die in het komende
seizoen het eerste tiental vormen dat uitkomt in de nationale hoofdklasse. Hiertoe behoort
niet Remeijer. Die komt evenals
in voorgaande jaren uit als profdammer voor een team uit de
ereklasse.
Bij de spelers die uitkomen
voor het eerste bevinden zich
geen verrassingen: Martin van
Dijk, Harrie van der Vossen,
Cees Pippel, Conall Sleutel, Jes-

se Bos, Cees van der Vlis, Stella van Buuren, Feroz Amirkhan,
Stijn Tuytel en Willem Winter. Het
tweede tiental wordt geformeerd
uit de overige spelers van DCIJ.
Daar komt de nadruk te leggen
op het inbrengen van de jeugd.
Zij moeten gehard worden in het
uitkomen tegen sterke tegenstanders.
Voorzitter Bos waarschuwde wel
voor overschatting. Vooral het
eerste, dat na twee jaar weer
present is in de hoofdklasse,
gaat een zwaar en moeilijk seizoen tegemoet.
Met meer dan grote belangstelling wordt uitgekeken naar de
verrichtingen van de jeugdspelers. Zij zullen in de toekomst
voor de continuïteit van het dammen in de IJmond moeten zorgen.

Bazaar in De Moerberg
IJmuiden - Op zaterdag 6 juni organiseert woonzorglocatie
De Moerberg weer een bazaar.
Van 10.00 tot 15.30 uur staan
in en rond het restaurant diverse kraampjes waar van alles te
doen is. Zo is er een rommelmarkt, rad van fortuin en kinderspel. Het Rode Kruis en andere
organisaties hebben hun eigen
kraam met spullen om te verkopen. Daarnaast kunt u smullen
van vele lekkernijen zoals appeltaart, cake met aardbeien, poffertjes, haring en makreel. Bij de
loterij kunt u nog een gokje wa-

gen om mooie prijzen te winnen.
Het evenement is voor iedereen
toegankelijk: bewoners, familie
en bekenden, buurtbewoners en
andere belangstellenden.
Tot vrijdag 5 juni kunt u nog
spullen doneren voor de rommelmartkt (geen meubels, videoaperatuur of computers). De
opbrengst van de bazaar wordt
gebruikt voor een gevulde spelen boekenkast waar ieder naar
eigen believen iets kan lenen of
ruilen. Er staat ook een feestmiddag voor alle bewoners en familie op de wensenlijst.

Campagne stille ramp
IJmuiden - Vier Velsense meisjes hebben vorige week campagne gevoerd voor een stille ramp in
ontwikkelingslanden. Omdat wij
hier nauwelijks van op de hoogte
zijn vonden zij het tijd worden het
nieuws te verbreiden.
Alette Muijs, Ramona de Wolff,
Sanna van der Putte en Danita van Slooten kozen de Lange Nieuwstraat uit om campagne te voeren. Niet alleen deden
zij dat door te vertellen over wat
gebeurt in ontwikkelingslanden,
zij demonstreerden het ook door
een kooi en een rolstoel.
Het gaat om het feit dat er veel
mensen ziek en zelfs gehandicapt raken door gifstoffen die

worden gebruikt bij onkruidbestrijding, zoals op bananenplantages, maar ook bij mijnen. Of
het nu ligt aan te weinig kennis
op het gebied van de gebruikte stoffen of mensen die zich niet
houden aan milieuregels: de gevolgen zijn vreselijk. Te meer omdat mensen met een handicap in
dat soort landen vaak erg worden
gediscrimineerd. Soms wordt een
handicap gezien als een straf van
god of denkt men dat het de eigen schuld van iemand is. Ouders
van gehandicapten schamen zich
soms zo dat zij hun kinderen in
kooien stoppen en erg slecht behandelen. De meisjes vragen hier
aandacht voor.

PS4 of spacescooter winnen?

Zomerfeest op
basisschool De Origon
IJmuiden - Woensdag 10 juni organiseert basisschool De Origon
aan de Orionweg van 16.00 tot 19.00 uur een gezellig zomerfeest.
Voor de kinderen zijn er spelletjes te doen. Strippenkaarten om de
spelletjes te kunnen spelen zijn te koop op de dag zelf. Voor volwassenen en kinderen is er een Rad van Fortuin met leuke prijzen
en de OrigonSuperKnaller waarmee een spacescooter en Playstation 4 te winnen valt. Kom langs en geniet van dit gezellige zomerfeest onder het genot van een hapje en een drankje.
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‘Op straat spelen, is het mooiste wat er is’

Rafael van der Vaart
ambassadeur voor StreetRuleZ
Beverwijk/Heemskerk - Het
Beverwijkse sport- en spelprogramma StreetRuleZ heeft voetballer Rafael van der Vaart (32)
weten te strikken als ambassadeur. De middenvelder van
Hamburger SV werd geboren in
Heemskerk en vindt het een eer
om zich op zijn geboortegrond in
te zetten voor StreetRuleZ. ,,Op
straat spelen is het mooiste wat
er is. Het heeft mij gevormd.”
StreetRuleZ biedt jeugd in onder
meer Beverwijk, Heemskerk en
Amsterdam de gelegenheid om
op straat na het avondeten allerlei sporten uit te proberen. Voetbal bijvoorbeeld, maar ook tennis, badminton en basketballen.

Knikkeren en stoepkrijten behoren ook tot de vaste uitrusting
van het team.
Initiatiefnemer Robin Welp van
De Evenementenmakelaar is
maar wat blij met de nieuwe ambassadeur. ,,We zijn beiden geboren Heemskerkers, ik volg zijn
loopbaan al vanaf zijn jeugd in
Ajax. Bovendien straalt hij rust
en respect uit. Rafael is een sierlijke, technische speler met passie voor het spel. Allerlei ingredienten die passen bij de visie van
StreetRuleZ.”
Ook het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk is trots dat ‘een sporticoon

als Rafael van der Vaart’ ambassadeur is van StreetRuleZ. ,,Dit
is hét sportprogramma waarin jongeren niet alleen in beweging komen maar ook spelenderwijs sociale vaardigheden
krijgen aangeleerd. Streetrulez
geeft daarmee op een positieve
manier invulling aan de ambities
binnen het Beverwijkse Jeugd-,
Sport- en Gezondheidsbeleid.’
Benieuwd naar de mogelijkheden van StreetRuleZ in jouw
wijk? Kijk eens op www.evenementenmakelaar.nl/projecten/streetrulez voor de mogelijkheden of stuur een mail naar
robin@evenementenmakelaar.nl.

Jan Kloes (links) neemt prijzen in ontvangst van Jan van Aerle

Jan Kloes wint prijzen
bij Beverwijkse Damclub

Beverwijk - Heemskerker Jan over drie clubavonden in het seiKloes heeft alle hoofdprijzen van zoen gespeeld.
de Beverwijkse Damclub (BDC) Ook bijzonder te noemen is dat
gewonnen. Hij prolongeert niet Ab Roemeling de eerste prijs
alleen zijn titel als clubkampi- van de B-groep heeft veroverd.
oen, maar is ook winnaar van het Het is daarom zo bijzonder omBekertoernooi en van het Rapid- dat Ab het oudste lid is, hij heeft
toernooi geworden.
inmiddels al de gezegende leefDe strijd om de kampioenstitel tijd van 86 jaar bereikt. Jammerwas bij het ingaan van de laat- genoeg was dit ook meteen zijn
ste competitieronde niet echt laatste prijs bij de damclub, want
spannend meer, want Jan Kloes Ab heeft te kennen gegeven om
had in de voorgaande ronden al te stoppen met dammen.
een te grote puntenvoorsprong De Beverwijkse Damclub heeft
op Aad Diemeer opgebouwd en de ondergrens bereikt van het
was niet meer in te halen. Aad minimum aantal leden, daarom
Diemeer werd op zijn beurt on- komt het voortbestaan van de
bedreigd tweede en Jan van Damvereniging op losse schroeAarle werd derde. Jan Kloes ven te staan.
heeft in zijn 36-jarige damloop- Het komende seizoen zal daarbaan de kampioenstitel van BDC om hoogstwaarschijnlijk het alnu in totaal acht keer behaald.
lerlaatste seizoen worden als er
Kloes is dus ook winnaar ge- geen leden meer bijkomen. Het
worden van het traditionele Be- bestuur van de BDC doet daarkertoernooi, vernoemd naar een om een dringend beroep op aloud-speler van BDC, de helaas le huisdammers en ook oud-leveel te jong overleden groot- den om zich aan te sluiten bij de
meester Wim van der Sluis. Te- Beverwijkse Damclub. Bel voor
vens won Jan Kloes de sneldam- meer informatie: Jan van Aargramma. Naast Best 0251 dj’s DJ titel in het Rapidtoernooi. Het le, 06-50531255 of Jan Koes, 06Putski3 (winnaar 2013/ 2015) en Rapidtoernooi wordt verdeeld 45981207.
DJ Radion (winnaar 2014) komt
nog aantal andere gretige jongeren die met veel liefde hun visie op dancemuziek willen delen.
Het programma begint om 20.00
uur en eindigt om 01.00 uur. Programma: 20.00 uur TPH; 20.50
uur Weakness; 21.40 uur Tigerbread; 22.30 uur 4beatz; 23.20
Beverwijk - Bewoners van de Creutzberglaan ervaren permauur Radion; 00.10 uur Putski3/
nente geluidsoverlast van Tata Steel. Die overlast wordt omschreThe Groove Generators. De enven als een irritante resonerende toon, die veroorzaakt zou wortree is vrij, iedereen vanaf 16 jaar
den in een walserij van het staalconcern. Afhankelijk van de
is welkom. Legitimatie is bij bewindrichting is de toon tot ver in de IJmond te horen, aldus leden
stelling van alcohol verplicht. De
van de PvdA-fractie. De fractie kaartte de kwestie vorige week
ruimte in De Pagode is beperkt
aan tijdens de gemeenteraadsvergadering.
dus kom op tijd.

Robin Welp en Rafael van der Vaart tijdens de bestendiging van hun samenwerking

Jongeren richten nieuwe
evenementenorganisatie op
Regio - IJmond-Noord is een
nieuwe evenementenorganisatie
rijker. Niet een standaard evenementenorganisatie maar een die
uitsluitend gerund wordt door
jongeren uit de regio. Weekend
Warriors 0251 is een samenwerking van het progamma Weekend Warriors (radio Beverwijk)
en jongerenwerkteam Nul251
(onderdeel van Stichting Welzijn Beverwijk in samenwerking
met Stichting Welschap Heemskerk). Zij gaan op verschillende
locaties in Beverwijk en later ook
elders in de regio evenementen
organiseren voor tieners en jongeren.
The Sound of Anarchy
In de thuisbasis De Pagode op
de Brink 26 te Beverwijk start
Weekend Warriors 0251 met een
nieuw danceconcept genaamd
‘The Sound of Anarchy’. Dit concept bestaat uit twee verschillende soorten evenementen. De
maandelijkse evenementen worden gehouden in de kleine ruimte van De Pagode. Hier kan een

beperkt aantal bezoekers in en
gratis toegankelijk. Daarnaast
zullen er thema-evenementen
worden georganiseerd. Deze
worden in de grote ruimte georganiseerd en hiervoor wordt een
kleine entreebijdrage gevraagd.
De programmering van dj’s, artiesten en andere dance-entertainment tijdens The Sound of
Anarchy zal bestaan uit tieners,
jongeren en jong volwassenen. De muziekstijlen die voorbij zullen komen zijn o.a. moonbathon, electro, deep house, big
room, trance en hardstyle. Daarnaast zullen verschillende jonge
dance-producers zoals Kevin Higher en The Groove Generators
hun nieuwste tracks uitproberen
op het aanwezige uitgaanspubliek. Ook de presentatoren van
het radioprogramma Weekend
Warriors zullen met grote regelmaat aanwezig zijn voor interviews.

Wil jij ook draaien tijdens een
evenement van Weekend Warriors 0251 of meer informatie
over produceren en dj’ing? Kom
dan langs in de dj inloop/studio
Nul251 in jongerencentrum Place2Be, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Deze is vrijwel elke donOp vrijdag 5 juni staat de eer- derdagavond open van 19.00 tot
ste van drie edities in De Pa- 22.00 uur of bel 06-18482635
gode gepland met een vol pro- (jongerenwerker William).

Geluidsoverlast Tata Steel:

Wethouder wil bemiddelen

In februari heeft de provincie Noord-Holland een waarschuwingsbrief naar Tata Steel gestuurd naar aanleiding van klachten
die door de bewonerscommissie van de Creutzberglaan waren
geuit. Dat leidde echter niet tot vermindering van de geluidsoverlast. De PvdA-fractie wilde donderdagavond van wethouder Tim
de Rudder weten of hij bereid was een bemiddelende rol te spelen tussen de bewonerscommissie en de directie van het staalconcern. Daartoe bleek de wethouder bereid te zijn, al gaf hij wel
direct aan dat de provincie Noord-Holland in deze kwestie de
handhavende bevoegdheid is. De gemeente kan dus niet meer
dan bemiddelen tussen de bewoners en Tata Steel.
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Strawberries
verliest van FIT
Driehuis - Strawberries Heren
1 heeft zondag met 2-1 verloren
van FIT, de nummer drie van de
ranglijst. Geen cruciale nederlaag, want de ploeg uit Driehuis
was al niet meer in te halen door
FIT. Het was lastig hockeyen voor
beide teams op het nieuwe veld
van FIT. Technische mankementen van de spelers werden duidelijk blootgelegd op de stuiterende ondergrond. Dat de regen met bakken uit de hemel
viel hielp ook niet mee. Het was
de thuisploeg die op voorsprong
kwam. Een hoge bal van achteruit kwam in de cirkel terecht
en werd op sublieme wijze uit
de lucht langs doelman Wouter
Rempt (die overigens een zeer
verdienstelijke wedstrijd keepte) geslagen. Niet veel later, na
ongeveer een kwartier spelen,
stonden de Amsterdammers ineens op een 2-0 voorsprong
na een eigen doelpunt van Lucas Zeevenhooven. Strawberries wist nog voor rust de wedstrijd spannend te maken. Aanvaller Bas van Faassen schatte
een hoge bal van Benno Steensma goed in en omspeelde de
keeper. Vervolgens sloeg hij de
bal uit een moeilijke hoek in het
lege doel.
Na de rust probeerde Strawberries er alles aan te doen om de
gelijkmaker te forceren. Dit lukte niet, ondanks enkele strafcorners en met tien minuten een
speler meer op het veld. De verdediging van FIT wist stand te
houden en sleepte daarmee de
drie punten uit het vuur.
Strawberries speelt komende zondag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Dit
is tevens het laatste thuisduel van Bas van Faassen, die volgend seizoen voorrang geeft aan
zijn maatschappelijke carrière
en stopt met spelen in het eerste van de club. Op zondag 21
juni spelen de aardbeien in Rotterdam de play-offs voor promotie naar de tweede klasse. (Finn
van Leeuwen)

Politie op
Facebook
IJmond - Sinds half mei heeft de
politie in Haarlem, naast het al
bestaande twitteraccount @pol_
haarlem, nu ook een eigen Facebookpagina: Politie Haarlem. Op
de pagina plaatst de politie regelmatig berichten over incidenten en zaken die spelen in de gemeente Haarlem. Ook de politie
in de IJmond heeft naast de bestaande twitteraccounts @POL_
Velsen en @POL_IJmondNoord
een eigen facebookpagina.: Politie IJmond. Wilt u ook weten
wanneer de politie in uw wijk is
en wat ze doen? En wilt u weten wat er speelt in uw wijk? Like
dan de pagina’s van de politieteams. Via de Facebookpagina’s
kunt u geen meldingen doen.

Bloemendaal wint 30ste
straatvoetbaltoernooi

Leukste kapsalon

Hair In bij eerste drie
van de provincie NH
Velserbroek - In april en mei
was de verkiezing van Leukste
Kapsalon van het jaar in Nederland. De klanten konden stemmen en hun waardering geven
voor de genomineerde kapsalons.
Hair In won met de meeste stemmen in de gemeente Velsen en
werd met ongeveer 0,2 punten
(9,6) verschil tweede in de waarderingen. In september zal de
einduitslag zijn wie er nummer
1, 2 en 3 van de provincie wordt.
Hair In bestaat dit jaar al 27 jaar
en is een begrip in Velserbroek.
Bij Hair In kan iedere klant terecht, van jong tot oud. Het team
verzekert u van de hoogste kwaliteit in alle denkbare haarbehandelingen. Ze zijn op de hoogte van de laatste trends en de
nieuwste ontwikkelingen en

stemmen alle behandelingen uiteraard af op de wensen en het
haar van de klant. Er wordt uitsluitend gewerkt met professionele haarproducten van de bekendste merken. Hair In doet
graag net dat beetje meer voor
haar klanten. Daarom hebben
ze als enige kapsalon in de regio
de wasmassage standaard in alle
behandelingen opgenomen, is er
een grote leestafel met voldoende plaats met een kopje koffie,
verse jus d’orange en de krant
van vandaag. Sinds kort kunt u
zelfs een vers belegd broodje bij
bestellen.
Hair In werkt niet op afspraak,
u kunt zo binnenlopen voor een
behandeling, product of advies.
Of kijk op www.hairin.nl of op Facebook.

IJmuiden - Zaterdag 30 mei
werd voor de dertigste keer het
Henk van Delden straatvoetbaltoernooi gespeeld. Rond half
negen was het fris op het Plein
1945 en werd er druk gewerkt
om deze dag 95 spelers een
voetbalvolle dag te bezorgen.
Acht teams van D-pupillen streden op Plein 1945 om de eer en
natuurlijk de grote wisselbeker.
De deelnemers waren verdeeld
over twee poules. De eerste
poule werd gewonnen door de
Kennemers en de tweede poule door Bloemendaal. Zij wisten
alle poulewedstrijden te winnen.
In de kwartfinales werden de
verschillen duidelijk. Bloemendaal en Koninklijke HFC gingen
met grote cijfers naar de halve finale. Daar moesten zij de onderlinge strijd aan. Lang bleef het
gelijk op gaan maar Bloemendaal was de sterkste met 3-1.
De Kennemers speelden gelijk
tegen Stormvogels maar strafschoppen namen ze beter. Dat
bracht een finale met Bloemendaal tegen de Kennemers. Het
was voor het team uit Beverwijk
net een wedstrijd te veel. Bloemendaal kwam op stoom en
ging met 6-1 makkelijk richting
eindoverwinning.
Om de derde en vierde plaats
was de Koninklijke HFC beter
in het nemen van strafschoppen
dan Stormvogels. Dat leverde
het team uit Haarlem de derde
plaats op. Arnold Schenk voorzag de wedstrijden van deskundig commentaar.
De eindstand van het 30ste
Henk van Delden straatvoetbal-

toernooi 2015 is: 1. Bloemendaal;
2. De Kennemers; 3. Koninklijke
HFC en 4. Stormvogels.
Ook waren er diverse individuele prijzen zoals: Topscorer: Ole
Bloemen van Bloemendaal. Beste speler: Mees de Ruiter van
Bloemendaal. Beste keeper: Arben Westmaas van Stormvogels.
Strijdlustigste speler: Bas Arp
van De Kennemers.
Naast het straatvoetbaltoernooi waren er ook andere voetbalonderdelen die winnaars opleverden. Pannakooi: Adil Aitali van Koninklijke HFC. Speedshot: Burak Yuksel van SVIJ. Balletje Hooghouden: Adil Aitali van
Koninklijke HFC. Doelschieten:
Tosan Pierau van De Kennemers.
Gatschieten: SVIJ en Fairplay:
Geuzen Middenmeer.
Het was weer een mooie dag op
Plein 1945 waar de jeugd een
dag vol voetbalplezier heeft beleefd. Een toernooi waar de organisatie trots op terugkijkt en
al weer nadenkt over het volgende jaar.

Vissenloop ondanks storm en regen groot succes
IJmuiden - Zondagochtend om
half zeven stonden de eerste deelnemers al te trappelen om hun
startbewijs in ontvangst te nemen
voor de langste afstand van 40
km, hoewel de inschrijvingstermijn vanaf zeven uur was aangegeven. In ieder geval een enthousiast begin van deze dag waar
door de organisatie maandenlang
aan gewerkt is om dit evenement
tot een succes te maken.
Het wandelevenement, met een
Guppenloop van 5 km en afstanden van 10, 15, 20, 25 en 40
km, voerde de deelnemers door
het havengebied en verder door
IJmuiden waarbij men met de langere afstanden ook Recreatiegebied Spaarnwoude en Velserbeek
aandeden. Het aantal inschrijvingen liep de laatste dagen op naar
zo’n 1.300 deelnemers met zelfs
nog diverse na-inschrijvingen op
de dag zelf.
Het officiële startmoment vond
om tien uur plaats in aanwezigheid van burgemeester Weerwind en wethouder Baerveldt.
Helaas weigerde het startpistool,
maar met een krachtig geroe-

pen ‘Boem’ loste de burgemeester dit probleem op. Wethouder
Baerveldt benadrukte in haar toespraak vanzelfsprekend het belang van dit evenement voor de
Kankerbestrijding. Maar ook
wees zij op het toeristische belang voor IJmuiden en omgeving,
met wandelaars uit het hele land
die deze dag onze regio bezochten.
Helaas begon het in de loop van
de dag hard te waaien en te regenen ten gevolge waarvan de vele kraampjes en afzettingshekken
verplaatst moesten worden omdat
ze in de haven dreigden te waaien. Hierdoor vielen ook de geplande feestelijkheden waaronder optredens van diverse shanty-koren en optredens van Kelly Cossee, samen met Britney de
Looff en DJ Mitch, letterlijk in het
water, want de verwachte toeloop
van publiek bleef uit.
De, veelal geharde, wandelaars
lieten zich door de weergoden
echter niet afschrikken. Na het
passeren van de finish reageerden heel veel deelnemers desgevraagd zeer positief over de gelo-

pen routes en over de organisatie van dit evenement. Onder het
genot van een gratis portie warme gebakken vis waren veelgehoorde opmerkingen: prima geregeld, uitstekend georganiseerd,
duidelijke routebeschrijvingen en
goede verzorging onderweg bij de
stempelposten.
Aan het eind van de middag kon
een verregende voorzitter van
KWF Kankerbestrijding Velsen,
Fred van Dam, tenslotte bekendmaken dat het aantal inschrijvin-

gen ruimschoots boven het vooraf ingeschatte aantal was uitgekomen en, het meest belangrijkst,
ook de totale opbrengst van deze
dag. Een cheque met een bedrag
van 29.377 euro kon aan KWF
Kankerbestrijding worden overhandigd.
Gezien het succes van dit eerste
wandelevenement heeft de organisatie inmiddels besloten dat ook
volgend jaar weer een Vissenloop
zal worden georganiseerd en wel
op 22 mei 2016.
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Buurtbemiddeling
nu ook op Facebook
Velsen - Wilt u informatie over
buurtbemiddeling? Uitleg over
de werkwijze van buurtbemiddeling, voorbeelden of tips hoe
u zelf met uw buren in gesprek
kunt gaan? Of wilt u weten hoe
u overlast kunt voorkomen? Volg
Buurtbemiddeling Velsen dan
nu ook op Facebook.
Getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen bewoners het gesprek aan te gaan met de buren waarvan ze overlast ervaren. Buurtbemiddeling is gratis, de vrijwilligers hebben tijd
voor uw verhaal en zijn onpartijdig. Voorbeelden van overlast
zijn geluidsoverlast, erfafscheidingskwesties, overlast dieren
en pesten/treiteren.
Buurtbemiddeling heeft de
meeste kans van slagen als u
tijdig aan de bel trekt. Het motto is dan ook ‘Woonoverlast?
Buurtbemiddeling eerst!’. Want,
in een zo vroeg mogelijk stadi-

um van de overlast waarin ruzie
niet is geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Dat is
een stuk lastiger als de emoties hoog opgelopen zijn en iedereen aan zijn of haar standpunten vasthoudt. Belangrijk is
dat mensen elkaar weer en blijvend durven aanspreken én dat
ze iets van elkaar kunnen verdragen. Een getrainde buurtbemiddelaar kan mensen goed begeleiden om weer met elkaar in
gesprek te gaan.
Als burger bent u ook zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Neem daarom
contact op met Buurtbemiddeling Velsen als het u niet lukt om
overlast zelf met uw buren op te
lossen.
Meer weten? Bel 0255-548520,
kijk op www.buurtbemiddelingvelsen.nl of www.facebook.com/
buurtbemiddelingvelsen.

Bax in het zonnetje
Velsen-Zuid - Tijdens voorlopig zijn laatste training heeft het
bestuur van korfbalvereniging DKV Johan Bax in het zonnetje
gezet. Johan is de afgelopen 40 jaar trainer geweest van korfbalvereniging DKV.
Met veel plezier heeft hij vooral de jeugdteams verder geholpen
in hun korfbalontwikkeling. Maar bij Johan stond toch altijd het
plezier voorop. Het bestuur van DKV bedankt hem voor zijn inzet voor de club als trainer. Ook is zijn vrouw Petra Bax in de
schijnwerpers gezet. Petra stopt na ruim 40 jaar korfballen maar
blijft wel niet-spelend lid. Op de foto staan Johan en Petra, het
bestuur van DKV en de coaches en spelers van de A1 en B1.

Project kanaalgravers
IJmuiden - In samenwerking
met Stichting Kist presenteren
leerlingen van het Vellesan College op zaterdag 13 juni hun
project over de kanaalgravers bij
Bibliotheek Velsen. Aan de hand
van filmpjes en ander materiaal
proberen de leerlingen antwoord
te geven op de vraag ‘Waren
mijn voorouders kanaalgravers?’
Tijdens het project zijn de leerlingen ingegaan op de geschiedenis van het Noordzeekanaal
en hebben zij hun eigen familiegeschiedenis onderzocht. Vervolgens hebben de leerlingen

filmpjes gemaakt over hun familiegeschiedenis en de verbondenheid met IJmuiden. Ook werden IJmuidenaren met een verhaal over het Noordzeekanaal of
de geschiedenis van IJmuiden
geïnterviewd en gefilmd.
De tentoonstelling met filmpjes en wat de leerlingen verder aan materiaal hebben verzameld wordt op zaterdag 13 juni
om 14.00 uur gepresenteerd. De
tentoonstelling is de hele maand
juni te bewonderen in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. De
toegang is gratis.

Getuigen
gezocht

Ex-inbreker geeft tips
IJmuiden - Woensdag 27 mei
gaf een ex-inbreker voorlichting ter voorkoming van inbraak.
Hij had foto’s genomen van situaties, die inbraak gemakkelijk maken. Aanwezigen zagen
dat een inbreker snel, slim en
stil werkt. Als voorbeeld: het was
woensdag mooi weer en ramen
en deuren stonden lekker open.
De sleutel zit gewoon in het slot
en geloof het of niet: de inbreker
haalt de sleutel uit het slot en de
bewoonster is in de keuken en
merkt het niet! Ze schrikt als de
inbreker de sleutel aan haar terug geeft.
De ex-inbreker is in tuinen en
schuurtjes geweest en had van
alles mee kunnen nemen. Niemand heeft 112 gebeld, dat er
een verdacht persoon rond liep.
Met foto’s liet hij allerlei situaties zien, waarvan je niet direct
denkt, dat het uitlokt tot inbraak,
maar dus wel.
Advies: als je weggaat, al is
het maar even de kinderen van
school halen, doe de deur op
slot! Een inbreker flippert het
slot open en met 5 minuten heeft
hij je huis van zolder tot bene-

den doorzocht en je waardevolle
spullen zijn verdwenen.
Doe geen huissleutel aan je
fietssleutel. Je fiets staat even
niet op slot (of de fiets van je
kind met de huissleutel aan de
fietssleutel) de dief pakt de sleutels en later komt hij terug om
in te breken. Ladder in de tuin?
Maak hem vast met een ketting.
En zo ging de professional maar
door met talloze voorbeelden.
Zeer leerzaam om door de ogen
van een ex-inbreker te kijken.
Jerry Ramdayal, wijkagent van
Duin- en Zeewijk, vertelde over
het project Horen, Zien en Melden. Zie je een verdachte situatie bel 112! Aarzel niet. Mensen
denken, dat je 112 niet mag bellen, maar bij een verdachte situatie zelfs heel graag. De meldkamer kan er dan direct politieagenten naar toe sturen. Bewoners zijn de oren en ogen van de
wijk en weten als geen ander dat
er iets niet klopt.
Al met al hadden de aanwezigen
een leerzame middag of avond.
Met elkaar kunnen we zorgen
voor een veiliger gemeente Velsen.

Eerste exemplaar
publicatie Kansen&Zo
IJmuiden - Wethouder Robert te Beest heeft tijdens een
congres in buurtcentrum De
Spil het eerste exemplaar van
de methodiekbeschrijving van
Kansen&Zo in ontvangst genomen. Stichting Welzijn Velsen is door IJmond gemeenten
gevraagd een beschrijving te
maken van het ontstaan en de
werkwijze van het nieuwe project Kansen&Zo in het kader van
de WMO. Bij Kansen&Zo kunnen mensen gedurende een
week meedoen aan groep- en
inloopactiviteiten in de eigen
wijk zoals bijvoorbeeld deelnemers koken onder begeleiding
van twee vrijwilligers voor andere buurtbewoners een gezonde maaltijd of doen mee aan het
wolcafé. Kansen&Zo biedt activiteiten voor iedereen uit de wijk
en in het bijzonder voor kwets-

bare mensen. Zie ook www.welzijnvelsen.nl of kom langs in
buurtcentrum De Spil.

Beverwijk - De politie in Beverwijk heeft een aangifte opgenomen van de vernieling van een
fiets. Naar aanleiding van een
verkeersincident vrijdagmiddag
29 mei jl. rond 16.30 uur in de
Breestraat, waarbij een fietser en
een voetganger elkaar raakten,
stopte een rode auto. Uit deze
rode auto kwam een man die tegen de fiets aanschopte. De politie is op zoek naar mensen die
getuige zijn geweest en iets gezien hebben van dit incident. Het
incident vond plaats vrijdagmiddag tussen 16.25 en 16.35 uur.
Heeft u iets gezien of meer informatie? Belt u dan met de politie
in Beverwijk via 0900-8844 (lokaal tarief).

Verdonkschot
assistent
bij Telstar
IJmuiden - De Witte Leeuwen
hebben in de persoon van Ted
Verdonkschot een nieuwe assistent-trainer voor Michel Vonk
aangetrokken.
Verdonkschot
heeft zijn sporen in het amateurvoetbal verdiend. Eerder was hij
ook in het betaald voetbal actief.
Michel Vonk: ,,Mijn staf en ik zijn
verheugd. Ted is als hoofdtrainer
zéér succesvol in het topamateurvoetbal geweest. Hij brengt
de ervaring mee die de club en
ons team goed kan gebruiken.’’
Ook Ted Verdonkschot reageert
verheugd: ,,Ik ben héél blij dat
Telstar mij de kans biedt om
weer in het betaald voetbal actief te zijn. Ik zie dat als een verrijking van mijn trainerscarrière
en ik kijk uit naar komend seizoen.’’

Rotonde
op ongevalskruispunt
Orionweg
IJmuiden – Er gebeuren nog
steeds regelmatig ongevallen
op de kruising Orionweg met
Pleiadenplantsoen. Hoewel deze kruising in 2009 is ingericht
als voorrangskruispunt komen
er nog steeds veel ongelukken voor. Diverse aanpassingen hebben nog niet tot voldoene resultaat geleid. Daarom wil
men een rotonde op deze locatie aanleggen. De inspraakperiode is afgelopen. Er kwamen
drie reacties die hebben niet
geleid tot aanpassing van de
plannen. Daarom wordt het ontwerp nu definitief vastgesteld.
Er is een bedrag van 550.000
euro uitgetrokken om de rotonde te bouwen.

Volgende week in Lijf & Gezondheid:
psyche
VoedinG

GLU(E)TEN? Hype of veroorzaker van gezondheidsklachten?
Het lijkt wel of je steeds meer mensen over gluten hoort praten. Is het nu een hype of komen we simpelweg steeds meer
te weten over de uitwerking ervan op onze gezondheid?

psyche

Geen seks tijdens de eerste date!
Heel wat mannen doen hun uiterste best om direct bij de eerste ontmoeting te ‘scoren’ maar vrouwen voelen er niet zoveel voor om
meteen al na de eerste ontmoeting tussen de lakens te duiken.

uiterLijk

Iemands oogopslag bepaalt in belangrijke mate zijn of haar uitstraling.
Een ooglidcorrectie is voor een ervaren operateur een relatief eenvoudige ingreep welke die oogopslag in één keer enorm kan verbeteren, waardoor iemand er ineens een stuk “frisser” uitziet zonder andere meteen zien hoe dat komt.

Geloof jij het selfie?
Je krijgt minder likes of reacties op je berichten dan anderen. Vrienden en kennissen zijn geestiger, creatiever, maken de mooiste reizen en zijn aanwezig op de beste feestjes.

Lees verder volgende week
in Lijf & Gezondheid!
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HOV-bushaltes Hagelingerweg

Inloopavond en inspraak
Vier bushaltes aan de Hagelingerweg worden vervangen door
twee HOV bushaltes bij het Burg.
Weertsplantsoen in SantpoortNoord. De inspraakperiode is op
28 mei begonnen. Op dinsdag 16
juni is de inloopbijeenkomst in
Café De WIldeman.

Als onderdeel van het project HOV
Velsen worden de vier bestaande
bushaltes op de Hagelingerweg vervangen door twee HOV-bushaltes
in de buurt van het kruispunt Burg.
Weertsplantsoen-Hagelingerweg.
Een aantal varianten is met betrokkenen besproken en nu brengt het
college van B&W het voorlopig ont-

werp in de inspraak. De inspraakperiode loopt van 28 mei tot en met 9
juli 2015.
Op dinsdag 16 juni is de inloopbijeenkomst in Café De Wildeman, Hoofdstraat 142 in SantpoortNoord, tussen 17.00 en 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd om het ontwerp te komen bekijken, vragen te stellen en
opmerkingen mee te geven.
Het ontwerp staat op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen.nl/
Meepraten-in-Velsen/Inspraakonderwerpen/HOV-haltes-Hagelingerweg.htm

Het Terras heropend
Op donderdag 11 juni a.s. gaat het
nieuwe Dorpshuis Het Terras open
in Santpoort-Noord. Een gloednieuw pand op de oorspronkelijke plek. Het feest voor jong en oud
begint om 16.00 uur.

Er is lang naar uitgekeken, de opening
van het nieuwe Dorpshuis het Terras.
Na de brand in 2007 zijn de uiteenlopende activiteiten tijdelijk verhuisd
naar andere locaties in SantpoortNoord. Nu is het zover: op donderdag 11 juni wordt het nieuwe dorps-

huis geopend. Stichting Welzijn Velsen en Het Terras verwelkomen jong
en oud in het nieuwe pand op de oude,
vertrouwde plek op Dinkgrevelaan 17.
De feestelijke opening zal om 16.00
uur beginnen en duurt tot ongeveer
18.00 uur. Dan wordt ook duidelijk
waar het nieuwe Dorpshuis het Terras voor staat: een plek voor bewoners uit Santpoort, jong en oud, waar
ze elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. (illustratie: Bart van
de Putte)

Vergunningen Sail 2015
Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de N203
en N246, omdat er geen goede
oost-westverbinding is tussen de
A8 en de A9. Deze verkeersproblemen leiden bovendien tot ernstige
overlast in Krommenie en Assendelft, zoals sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Het
project Verbinding A8-A9 zoekt
daar een oplossing voor.

Er worden zeven alternatieven onderzocht om de verbinding te verbeteren. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal
niet wenselijk. Er is een artikelenserie gestart, waarin voor- en tegenstanders per alternatief vertellen waarom
dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt

duidelijk gemaakt welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen
er spelen.
Alternatief 3 is het zogenaamde ‘Golfbaanalternatief’, dat loopt van de A8
rechtdoor naar de A9; het is feitelijk de
kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijkswaterstaat. De Heemskerkse Golfclub
is tegen. Hun argumenten staan op de
website www.verbindinga8-a9.nl in
woord en beeld (kort filmpje).
De samenwerkende partners zijn de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen, Uitgeest, Zaanstad, de stadsregio Amsterdam en de Provincie
Noord-Holland.

Tussen 19 en 23 augustus is het
weer Sail Amsterdam. Op woensdag 19 augustus gaan de grote
zeilschepen naar Amsterdam en
op 23 augustus komen ze weer terug. Voor feestelijkheden op eigen grond of langs het kanaal gelden dan strenge veiligheidseisen.

ten te organiseren? Weet dan dat er
op het gebied van (brand)veiligheid
strenge eisen worden gesteld. Tijdens de Sail In en Sail Out zijn evenementen in de openbare ruimte
langs het Noordzeekanaal niet toegestaan.

De parades met bezienswaardige
grote zeilboten op het Noordzeekanaal zijn een belangrijk onderdeel
van Sail Amsterdam. Tijdens de Sail
In, op woensdag 19 augustus 2015,
varen de zeilschepen in colonne vanuit IJmuiden naar Amsterdam. Op
zondag 23 augustus 2015 varen de
zeilschepen tijdens de Thank You
Parade (Sail Out) door het kanaal
weer terug naar de Noordzee. Voor
de exacte tijden verwijzen wij u naar
de website www.sail.nl.

Tijdens de Sail In op woensdag 19
augustus zijn langs het kanaal in Velsen-Zuid vier standplaatsen aangewezen. Aanvragen voor vergunningen moeten vóór 1 juli 2015 binnen
zijn. Alle benodigde informatie voor
het aanvragen van een gebruiks-, en/
of evenementenvergunning, standplaatsvergunning, ontheffing artikel
35 DHW kunt u vinden via het digitaal loket op de website www.velsen.
nl. Kijk ook bij de Bekendmakingen
van de gemeente Velsen, elders in deze editie van de Jutter/de Hofgeest.

Vergunning aanvragen
Heeft u plannen om langs het Noordzeekanaal op eigen grond activitei-

Voor vragen kunt u terecht bij het
Team Evenementen, tel. 0255567200, of evenementen@velsen.nl.
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22 juni in gemeentehuis Velsen

Pubers en geld: ouderavond
Hoe voorkom ik het eeuwige gezeur van mijn puber over geld? En
hoeveel kleedgeld moet ik geven?
Vraagt u zich dat als ouder ook wel
eens af? Jongeren willen tegenwoordig meedoen aan alle trends.
En dan straks ook nog studeren,
kan je beter lenen of eerst werken
en sparen?

Annemarie van Gaal, bekend van het
TV- programma ‘Een dubbeltje op
zijn kant’, is 22 juni in de gemeente
Velsen. Zij geeft advies over het omgaan met zakgeld en over het nieuwe
leenstelsel voor studiefinanciering.
Daarnaast geeft theatergroep PlayBack door middel van rollenspellen
tips aan ouders voor een goed gesprek
met hun puber over geld.

De ouderavond vindt plaats op maandag 22 juni 2015 in de Burgerzaal van
het stadhuis van Velsen, Dudokplein
1 in IJmuiden. Woont u in de gemeente Velsen en bent u vader/moeder van
een puber in de leeftijd van 14 tot en
met 18 jaar? Dan bent u van harte welkom! De avond start om 19:00 uur en
wethouder Arjen Verkaik verzorgt de
opening. De bijeenkomst sluit om uiterlijk 21.30 uur.
De toegang is gratis en vol is vol! U kunt
zich voor deze avond opgeven door
vóór 17 juni te laten weten met hoeveel
personen u komt via mailadres schuldhulpverlening@velsen.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen met mevrouw
E. Neijssel van de gemeente Velsen, telefoon 0255-567200.

ECO XXI Award
voor duurzaamheid
Blijde gezichten van de wethouders van Velsen, Zandvoort en Castricum. Afgelopen donderdag 28 mei 2015 ontvingen de drie gemeenten de ECO XXI
Award, oftewel De Zilveren Duurzaamheidsprijs van de directeur van FEE
Nederland. De vlag heeft de hele dag op het bordes van het gemeentehuis gewapperd. (foto: Reinder Weidijk)

Wethouder Bal geeft startStart sloop MEBA-gebouw sein voor BeestenBende
Op donderdag 18 juni om 16.30
uur geeft wijkwethouder Robert te Beest het startsein voor
de sloop van het MEBA-gebouw
aan de Wijkermeerweg in VelsenNoord.

De afgelopen jaren heeft het leefbaarheidsproject ‘De Frisse Wind’
al hard gewaaid door Velsen-Noord.
Op dit moment wordt onder andere
de nieuwe Brede School gebouwd en
wordt de omgeving van de Wijkermeerweg opgeknapt.
In 2014 kreeg de gemeente Velsen
de kans om de oude melkfabriek aan

de Wijkermeerweg aan te kopen.
Het pand ligt direct naast de Brede School en maakt een desolate indruk. Eventueel hergebruik is niet
meer aan de orde, daarom zal het
pand worden gesloopt. Aan de kant
van de Wijkermeerweg wordt een
groene zone aangelegd en het perceel zal worden uitgegeven als bedrijfskavel, met een nieuwe inrit aan
de Concordiastraat.
Op donderdag 18 juni 2015 start de
sloop van de oude melkfabriek op
Wijkermeerweg 4. Om 16.30 uur
geeft wethouder Robert te Beest het
startsein. (foto: gemeente Velsen)

Woensdag 27 mei 2015 ging De
BeestenBende officieel van start
op het Kennemerstrand in IJmuiden. Wethouder Floor Bal van de
gemeente Velsen gaf het startsein.
Ruim 30 kinderen gingen op zoek
naar haaieneieren en naar afval in
de duinen.

Wethouder Bal knipte een lint door
dat gemaakt was van zwerfafval.
Daarna ruimden kinderen het strand
op en deden ze een zwerfafval-estafette onder begeleiding van het Pieter Vermeulenmuseum. Ook zochten
de nieuwe leden onder begeleiding
van de Dutch Shark Society naar eikapsels van haaien en roggen op het
strand. En tot slot bekeken de kinderen met Mike Mannaart, medewerker van KIMO (Vereniging van kustgemeenten) naar het gevonden afval
en hoorden zij wat voor gevolgen dit
heeft voor de zee.
De BeestenBende bestaat uit kinderen van de basisscholen De Pleiade,
De Origon en De Zandloper uit de gemeente Velsen. Als BeestenBendelid help je mee om je buurt schoon
te houden. Minimaal één keer per
maand ruimen de kinderen in teams
hun eigen wijk op. Ook doen zij mee

aan speciaal voor hen georganiseerde evenementen. Elk team heeft minimaal één volwassen begeleider.
Wethouder Bal van Wonen, Milieu, Openbare Werken en Groenen Landschapsbeleid: “Wij vinden
het belangrijk om onze inwoners van
jongs af aan bewust te maken van
zwerfafval. De BeestenBende is een
wetenschappelijk bewezen aanpak,
waarbij kinderen echt zelf in actie komen en een positieve invloed hebben
op de leefbaarheid in de gemeente.”
Kinderen van basisscholen uit Velsen kunnen gratis lid worden van De
BeestenBende door zich aan te melden via de website www.mijnbeestenbende.nl. (foto: gemeente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
23 mei 2015 tot en met 29 mei
2015 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 155, plaatsen
scootertube (28/05/2015) 85242015;
Dokweg ong., plaatsen JOP
((29/05/2015) 8593-2015;

Frans Naereboutstraat 4, handelen in strijd met bestemmingsplan
(detailhandel) (29/05/2015) 88262015;
Kennemerstrand 174, legaliseren
zonwering (29/05/2015) 8677-2015;
Cederstraat 44, plaatsen dakopbouw
(29/05/2015) 8712-2015;
Duinstraat ong., aanleggen 10 parkeerplaatsen (28/05/2015) 85052015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Terrasweg 43, vestigen ambachte-

lijke brouwerij (25/05/2015) 82262015;
J.T. Cremerlaan 48 en 50, plaatsen
2 dakkapellen (29/05/2015) 87022015;
Burgemeester Weertsplantsoen 8,
legaliseren berging (25/05/2015)
8236-2015.

Velserbroek
Fregat 22, plaatsen dakkapel (voorgevel) en vergroten dakkapel (achtergevel)(29/05/2015) 8704-2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 190, plaatsen woonwagen (27/05/2015) 8675-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Eendrachtstraat 30, kappen 7 bomen (28/05/2015) 8538-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Zeeweg 207, plaatsen dakopbouw
(29/05/2015) 7320-2015;
Kennemerlaan 63, wijzigen verleende vergunning w14.000438 (gevels)
4881-2015;
Rembrandtlaan 7, plaatsen dakop-

bouw (28/05/2015) 5300-2015;
Dudokplein ong., herinrichten Dudokplein (28/05/2015) 3087-2015;
Gerard Doustraat 29, plaatsen dakopbouw (27/05/2015) 3041-2015.

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 3, kappen boom
(27/05/2015) 5029-2015;
Vinkenbaan ong., kappen boom
(28/05/2015) 7446-2015.

Driehuis
Waterloolaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(28/05/2015) 50232015.

Velsen-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 33, vergroten kelder (27/05/2015) 5140-2015.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 69, vervangen bestaande erker (02/06/2015) 5134-2015;
Kerkerinklaan 66, plaatsen dakopbouw (02/06/2015) 6515-2015;
Paramaribostraat 68, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(27/05/2015)
4973-2015;
Narcissenstraat 1a, plaatsen balkon
met buitentrap (02/06/2015) 63392015.

Velsen-Noord
Watervlietstraat 37, vergroten woning met dakopbouw (27/05/2015)
5520-2015;
Ladderbeekstraat 72, vergroten berging (28/05/2015) 6170-2015.
Velserbroek
De Zeiler 128, oprichten berging
(27/05/2015) 5418-2015;
Lepelblad 10, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (27/05/2015) 52812015.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Sint Nicolaasintocht, 21 no-

vember 2015, Santpoort-Noord
(01/06/2015) u15.002919;
Regatta Ronde om Noord-Holland,
20 juni 2015, Seaport Marina IJmuiden (01/06/2015) u15.003696;

Avondvierdaagse Velsen-Noord, 8
juni t/m 10 juni 2015, Velsen-Noord
(01/06/2015) u15.003327;
Club Beeckestijn, 12 juni 2015,
Landgoed Beeckestijn Velsen-Zuid

(03/06/2015) u15.004056;
Beeckestijn pop, 13 juni 2015, Landgoed
Beeckestijn
Velsen-Zuid
(03/06/2015) u15.003968.

Vergunningaanvragen Sail 2015
In de periode van 19 tot en met 23
augustus 2015 is in onze hoofdstad weer het grote nautisch evenement Sail Amsterdam. De parades met bezienswaardige grote zeilboten op het Noordzeekanaal zijn daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens de Sail In,
op woensdag 19 augustus 2015,
varen de zeilschepen in colonne vanuit IJmuiden naar Amsterdam. Op zondag 23 augustus
2015 varen de zeilschepen tijdens
de Thank You Parade (Sail Out)
door het kanaal weer terug naar
de Noordzee. Voor de exacte tijden verwijzen wij u naar de website www.sail.nl.

Mogelijk heeft u plannen om langs
het Noordzeekanaal op eigen grond

activiteiten te organiseren. Weet
dan dat er op het gebied van (brand)
veiligheid strenge eisen worden gesteld. Voorafgaand aan en gedurende
de feestelijkheden rond Sail wordt
in het gebied langs het kanaal streng
toegezien of bedrijven en personen
de vereiste gebruiks-, en/of evenementenvergunningen hebben. Als
dat niet het geval is, kunnen daar
maatregelen voor getroffen worden,
zoals het opleggen van een dwangsom.
Evenementen in de openbare ruimte
langs het Noordzeekanaal tijdens de
Sail in en Sail Out worden niet toegestaan.
Standplaatsen
Tijdens de Sail In op woensdag 19
augustus 2015 zijn langs het ka-

naal in Velsen-Zuid vier standplaatsen aangewezen: één op de parkeerplaats links van de pont en drie
standplaatsen in de omgeving van
de Torenstraat in het gras. Als u een
standplaats wilt innemen, kunt u
een aanvraag voor een standplaatsvergunning indienen door een aanvraagformulier in te vullen via het
digitaal loket op de website van Velsen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Als er meer dan vier aanvragen zijn,
wordt er geloot.
Buiten deze vier standplaatsen zijn
er langs het kanaal geen standplaatsen toegestaan.
Horeca-ondernemers die een buitentap willen plaatsen bij de ei-

gen horeca lokaliteit kunnen hiervoor een ontheffing artikel 35 van de
Drank en Horecawet aanvragen. Alle
benodigde informatie voor het aanvragen van een gebruiks-, en/of evenementenvergunning, standplaatsvergunning, ontheffing artikel 35
DHW, zoals het formulier, de leges
en bijzonderheden kunt u vinden via
het digitaal loket op de website www.
velsen.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij
het team evenementen, tel. 0255567200 of evenementen@velsen.nl.
Vergunningaanvragen moeten vóór
1 juli 2015 zijn ingediend. Vergunningaanvragen die na 1 juli 2015
worden ingediend, worden niet meer
in behandeling genomen.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 1 juni 2015 besloten om de
naam Het dichterspad vast te stellen voor het voetpad tussen de Waterloolaan en de Valeriuslaan in
Driehuis, de namen Egelantierpad,
Dauwbraampad, Kamperfoeliepad
en Hondsdrafpad vast te stellen voor
de fiets-en voetpaden in het duingebied tussen de Heerenduinweg
en de Ampèrestraat in IJmuiden en

de naam ’t Princenboschpad vast te
stellen voor het fietspad langs het
spoor, vanaf de Kennemergaardeweg
in Santpoort-Noord tot aan de Duinen Kruidbergerweg in Driehuis, alle
conform de bij de besluiten behorende kaarten.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart
kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij de receptiebalie, of via telefoonnummer 0255 567352.

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Tulpenstraat 19, 2071 PL SANTPOORT-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-
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Bekendmaking
Bomenkap middenberm Hagelingerweg

In de maand juni zullen de dode en
zeer slechte lindebomen worden ge-

kapt in de middenberm van de Hagelingerweg, Santpoort-Noord.

Bekendmaking
vragen te stellen en opmerkingen te
geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot
en met 9 juli 2015 worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 465, 1970

Velsen - Tijdens de Dutch Cup
Big Air Freestyle skiën in Snowworld Landgraaf (Limburg) is de
14-jarige Cor Langbroek uit Velsen Nederlands kampioen geworden.
,,Mijn grootste hobby is freestyle
skiën, dat doe ik veel in SnowPlanet in Velsen Zuid’’, zegt Cor.
,,Vorige week zondag had ik een
ski- wedstrijd in Landgraaf, een
big air, dat is een grote schans
en daar doe je dan trucs op en
dat wordt dan beoordeeld door
de jury. Het was een erg spannende wedstrijd. In de eerste
run viel ik en kreeg daardoor
weinig punten voor mijn oefening.
Maar gelukkig kwam er nog een

Cor Langbroek wint
NK freestyle skiën

tweede run en telde de heat met
de meeste punten. Voor mij was
het dus alles of niets. In mijn
tweede run deed ik een tweeeneenhalve draai met de landing achterwaarts, dat noem je
een ‘900’ dat is een erg moeilijke truc ik kreeg daar 90 punten
voor hierdoor stond ik eerste!
De deelnemers die na mij kwamen konden dit niet verbeteren en dus werd ik Nederlands
kampioen. Ik ben nog steeds
niet normaal blij dat ik Nederlands kampioen ben!’’
Ik wil graag Bob Brown, Jaimy
Bernards en Reinier Optekamp
bedanken omdat zij mij zo goed
hebben getraind. Ik ben nog op
zoek naar een sponsor.’’

Omgaan met ziekte

Haarlem - Ineke Smit Uitvaart organiseert op 10 juni een lezing met de
20-jarige Laura Maaskant. Zij debuteerde eind mei als schrijfster met
haar boek ‘LEEF’. Lauara vertelt in het boek openhartig over hoe het is
om te weten dat ze nooit meer beter zal worden nadat geconstateerd
is dat de kanker, die haar als 15-jarige trof, ongeneeslijk terug is. Een
avond voor iedereen die wil weten hoe om te gaan met een ongeneeslijke ziekte en zorg in de laatste levensfase. De lezing op 10 juni start om
20.00 uur in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem.

Bunkers open op D-Day
is op de website www.velsen.nl te
raadplegen.
8 4 juni 2015

Noord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

er 2 teams in niveau 6. De Surfers werden kampioen in poule
B. Zij zijn een geroutineerd team
dat volgend jaar naar de C-jeugd
gaat. Ze wonnen 5 van de 6 sets
en speelden als ware kampioenen. De Orkanen maakten het
iets spannender. In de eerste 2
wedstrijden wonnen ze de eerste set heel dik, maar verloren de
tweede. Uiteindelijk werden ze
op punten net kampioen in de Dpoule. De Beachbabes (niveau 3)
werden helaas geen kampioen,
maar wonnen wel de strijd om
de vijfde en zesde plaats. Zie ook
www.smashingvelsen.nl/jeugd.

ke bunker genaamd ‘M219’. In de
hele Atlantikwall staan maar twee
bunkers van dit type. De bunker is
nooit in bedrijf geweest: de oorlog was al geëindigd voordat de
bunkers af waren. Speciaal voor
de Bunkerdag maken vrijwilligers
de bunker weer schoon, zodat die
toegankelijk is voor bezoekers.
De kust van West-Europa veranderde tijdens de Duitse bezetting in 1942 letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de
Tweede Wereldoorlog een 5000
kilometer lange verdedigingslinie
aan: de Atlantikwall. Ook aan de
Nederlandse kustlijn zijn talloze
bunkers, tankwallen en loopgraven gebouwd, als onderdeel van
deze verdedigingslinie. Voor de
bewoners langs de Nederlandse
kust was de bouw van de Atlantikwall een ingrijpende gebeurtenis. Zo moesten woonwijken in
Den Haag plaats maken voor een
kilometerslange tankgracht en
waren plots zo’n 135.000 inwoners dakloos. Ook in andere Nederlandse kustplaatsen zijn straten gesloopt en waren er grootschalige evacuaties. Zie ook
www.bunkerdag.nl.

tweede run en telde de heat met
de meeste punten. Voor mij was
het dus alles of niets. In mijn
tweede run deed ik een tweeeneenhalve draai met de landing achterwaarts, dat noem je
een ‘900’ dat is een erg moeilijke truc ik kreeg daar 90 punten
voor hierdoor stond ik eerste!
De deelnemers die na mij kwamen konden dit niet verbeteren en dus werd ik Nederlands
kampioen. Ik ben nog steeds
niet normaal blij dat ik Nederlands kampioen ben!’’
Ik wil graag Bob Brown, Jaimy
Bernards en Reinier Optekamp
bedanken omdat zij mij zo goed
hebben getraind. Ik ben nog op
zoek naar een sponsor.’’

Velsen-Zuid - Bijna 1400 hardlopers, jong en oud, deden vandaag mee met Run for KiKa in
Spaarnwoude en maakten zo het
verschil voor kinderen met kanker. Tot nu toe hebben de deelnemers ruim 106.000 euro sponsorgeld opgehaald. Ook de komende weken komen er nog
sponsorbedragen binnen, dus
het einde is nog niet in zicht.
De Runners hebben vandaag
helaas geen geluk gehad met
het weer, maar het was een
mooie en gezellige dag. De kinderen konden een poging wagen
om door de voetbalgaten heen te
schieten, ze lieten zich schminken en hebben KiKa-handjes
geknutseld in het speciale KiKaFun-park. Alle deelnemers, toeschouwers, sponsors en hoofdsponsor MSD hebben hun
steentje bijgedragen om kinderkanker de wereld uit te helpen!
Team Kanjer Janiek heeft een
fantastische dag beleefd. De
vijfjarige Janiek is in behandeling voor leukemie en dat is de
reden dat haar vader, ooms en
tantes, vrienden en zelfs haar
juf meededen aan Run for KiKa.
Het team heeft al ruim 7500 euro sponsorgeld opgehaald en de
sponsorteller stijgt nog steeds.

Pieken op juiste moment

naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 465, 1970

Velsen - Afgelopen zaterdag
vond in Kudelstaart het allerlaatste minivolleytoernooi (6-12
jaar) van dit jaar plaats. Tijdens
dit toernooi ging het om de bekers en de medailles. ’s Ochtends
speelden de oudste kinderen. De
Duikers (niveau 4) waren zaterdag met maar drie spelers (één
te weinig), maar gelukkig wilden
er genoeg kinderen uit de andere teams invallen. Zelfs met deze nieuwe samenstelling speelde het team de sterren van de
hemel en won elke set met ruime cijfers, waardoor ze kampioen werden. Daarnaast speelden

Cor Langbroek wint
NK freestyle skiën
Velsen - Tijdens de Dutch Cup
Big Air Freestyle skiën in Snowworld Landgraaf (Limburg) is de
14-jarige Cor Langbroek uit Velsen Nederlands kampioen geworden.
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skiën, dat doe ik veel in SnowPlanet in Velsen Zuid’’, zegt Cor.
,,Vorige week zondag had ik een
ski- wedstrijd in Landgraaf, een
big air, dat is een grote schans
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sponsorbedragen binnen, dus
het einde is nog niet in zicht.
De Runners hebben vandaag
helaas geen geluk gehad met
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sponsorteller stijgt nog steeds.

IJmuiden - Na het succes van
vorig jaar worden op zaterdag 6
juni, op de historische D-day, de
bunkers langs de Nederlandse kustlijn wederom één dag in
het jaar opengesteld voor het publiek. Van de Zuid-Hollandse eilanden tot aan Den Helder zijn
ruim 30 locaties van bunkers en
andere overblijfselen van de Atlantikwall te bezoeken. In onder
andere Den Haag, Rijswijk, Katwijk, Hoek van Holland en Den
Helder kan het publiek genieten
van diverse rondleidingen, wandelingen en rondvaarten, historische voertuigen, films en acteurs
uitgedost in kleding van toen. De
verborgen verhalen van de Atlantikwall komen tot leven, op plekken die doorgaans beperkt toegankelijk zijn.
In IJmuiden is het Bunkermuseum aan de Badweg 38 opengesteld voor de bezoeker van de
Bunkerdag. Dit museum bestaat
uit zes verschillende bunkers die
tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van de
Duitse kustbatterij Heerenduin. In
Den Helder zijn drie grote bunkers geopend, waarvan één unie-

ke bunker genaamd ‘M219’. In de
hele Atlantikwall staan maar twee
bunkers van dit type. De bunker is
nooit in bedrijf geweest: de oorlog was al geëindigd voordat de
bunkers af waren. Speciaal voor
de Bunkerdag maken vrijwilligers
de bunker weer schoon, zodat die
toegankelijk is voor bezoekers.
De kust van West-Europa veranderde tijdens de Duitse bezetting in 1942 letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de
Tweede Wereldoorlog een 5000
kilometer lange verdedigingslinie
aan: de Atlantikwall. Ook aan de
Nederlandse kustlijn zijn talloze
bunkers, tankwallen en loopgraven gebouwd, als onderdeel van
deze verdedigingslinie. Voor de
bewoners langs de Nederlandse
kust was de bouw van de Atlantikwall een ingrijpende gebeurtenis. Zo moesten woonwijken in
Den Haag plaats maken voor een
kilometerslange tankgracht en
waren plots zo’n 135.000 inwoners dakloos. Ook in andere Nederlandse kustplaatsen zijn straten gesloopt en waren er grootschalige evacuaties. Zie ook
www.bunkerdag.nl.

Omgaan met ziekte
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Run for KiKa
levert ton op

Pieken op juiste moment

Haarlem - Ineke Smit Uitvaart organiseert op 10 juni een lezing met de
20-jarige Laura Maaskant. Zij debuteerde eind mei als schrijfster met
haar boek ‘LEEF’. Lauara vertelt in het boek openhartig over hoe het is
om te weten dat ze nooit meer beter zal worden nadat geconstateerd
is dat de kanker, die haar als 15-jarige trof, ongeneeslijk terug is. Een
avond voor iedereen die wil weten hoe om te gaan met een ongeneeslijke ziekte en zorg in de laatste levensfase. De lezing op 10 juni start om
20.00 uur in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem.

Bunkers open op D-Day

AL IJmuiden of via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak
HOV haltes Hagelingerweg.

er 2 teams in niveau 6. De Surfers werden kampioen in poule
B. Zij zijn een geroutineerd team
dat volgend jaar naar de C-jeugd
gaat. Ze wonnen 5 van de 6 sets
en speelden als ware kampioenen. De Orkanen maakten het
iets spannender. In de eerste 2
wedstrijden wonnen ze de eerste set heel dik, maar verloren de
tweede. Uiteindelijk werden ze
op punten net kampioen in de Dpoule. De Beachbabes (niveau 3)
werden helaas geen kampioen,
maar wonnen wel de strijd om
de vijfde en zesde plaats. Zie ook
www.smashingvelsen.nl/jeugd.

Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 16 juni 2015 van 17.00 tot 20.00
uur in Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

Velsen - Afgelopen zaterdag
vond in Kudelstaart het allerlaatste minivolleytoernooi (6-12
jaar) van dit jaar plaats. Tijdens
dit toernooi ging het om de bekers en de medailles. ’s Ochtends
speelden de oudste kinderen. De
Duikers (niveau 4) waren zaterdag met maar drie spelers (één
te weinig), maar gelukkig wilden
er genoeg kinderen uit de andere teams invallen. Zelfs met deze nieuwe samenstelling speelde het team de sterren van de
hemel en won elke set met ruime cijfers, waardoor ze kampioen werden. Daarnaast speelden

Het college heeft het voorlopig
ontwerp met toelichting ‘Aanbrengen bushaltes Hagelingerweg te Santpoort-Noord’ vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp
is op de website www.velsen.nl te
raadplegen.
8 4 juni 2015

Run for KiKa
levert ton op

